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ممدمة

ٌُعتبر هذا الدلٌل أحد األدوات المساعدة فً تعرٌؾ المراجع بكافة الخدمات والتراخٌص التً تمددماا إدارات التعلدٌ  ،إذ ٌمثدل الوثٌمدة التدً تحددد
الخطوات التفصٌلٌة لكل عملٌة إجرائٌة للخدمة الممدمة ممرونة بالوثائك والمستندات المطلوبة والنماذج المستخدمة.

اإلدارة العامة للتطوير اإلداري
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الادؾ :
افتتاح مدرسة أهلٌة ( الشركات )
اس الخدمة (العملٌة)
نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها؛ علما ً أن جمٌع اإلجرااات
وصؾ الخدمة

ٌادؾ هذا الدلٌل إلى تمدٌ خدمة إرشادٌة لكل مراجع بكافة الخددمات والتدراخٌص التدً تمددماا إدارات التعلدٌ  ،واإلجدرااات المطلوبدة ألداا كدل
خدمة ،والمستندات النظامٌة لاا والنماذج المستخدمة فٌاا.

 1/1التعلٌ األهلً واألجنبً
1/1/1

11

والنماذج المطلوبة موجودة على مولع اإلدارة فً المولع (الخاص بالتعلٌ األهلً واألجنبً بنٌن) .
 .2أال ٌمل مإهل ممثل الشركة عن المستوى الجامعً وفً حال كؤن
 .1أن تكون الشركة ذات منشؤ سعودي أو خلٌجً وفما ً للسجل
المإهل العلمً من خارج المملكة تت معادلة الشاادة من الجاات
التجاري.
شروط ومتطلبات
المختصة.
 .3صورة من المإهل العلمً لممثل الشركة واألصل للمطابمة .
الحصول على الخدمة
.5بٌؤن من األحوال المدنٌة ٌثبت أن ممثل الشركة ؼٌر موظؾ حكومً .
 .4صورة من الاوٌة الوطنٌة لممثل الشركة مع األصل للمطابمة .
 .7أال ٌمل عمر ممثل الشركة عن  25سنة.
 .6حجز اس المنشؤة لدى السجل التجاري.
 .7مخاطبة البلدٌة الفرعٌة التابعة للمولع إلصدار الموافمة على مولع
 .1مخاطبة لجنة شخوص المبانً للموافمة على المبنى.
المنشؤة ومزاولة النشاط .
 .2موافمة إدارة شإون المبانً فً اإلدارة على المبنى .
 .3مخاطبة إدارة الدفاع المدنً إلصدار شاادة أمن وسالمة للمنشؤة  .8 .مخاطبة إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة الستخراج
إجرااات الحصول
سجل تجاري باس المنشؤة .
 .4إحضار صورة من تسجٌل اس المنشؤة لدى السجل التجاري
على الخدمة
 .9إحضار استمارة االشتران بالبرٌد السعودي
بوزارة التجارة سارٌة المفعول مع األصل للمطابمة .
 .11مخاطبة مصلحة الزكاة والدخل إلصدار ما ٌفٌد بعد وجود
 .5إحضار تمرٌر هندسً من مكتب معتمد ٌفٌد بسالمة المنشؤة
التزامات مالٌة على المنشؤة .
 .6مخاطبة التؤمٌنات االجتماعٌة الستخراج شاادة باس المنشؤة .
النماذج الخاصة
على مولع اإلدارة اإللكترونً
بالحصول على الخدمة

2/1/1
اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

افتتاح مدرسة أهلٌة ( أفراد )
نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها؛ علما ً أن جمٌع
اإلجرااات والنماذج المطلوبة موجودة على مولع اإلدارة فً المولع (الخاص بالتعلٌ األهلً واألجنبً بنٌن) .
 .4أال ٌمل مإهله العلمً عن الثانوٌة العامة وفً حال كؤن المإهل العلمً
 .1أن ٌكون طالب الترخٌص سعودي الجنسٌة أو من دول
من خارج المملكة تت معادلة الشاادة من الجاات المختصة.
مجلس التعاون الخلٌجً.
 .5أال ٌكون موظفا ً حكومٌا ً
 .2أال ٌمل عمره عن ( )25سنة.
 .3إذا كؤن المتمد ال ٌستطٌع مباشرة العمل بنفسه فعلٌه توكٌل  .6حجز اس المنشؤة لدى السجل التجاري.
 .7إحضار صورة من الاوٌة الوطنٌة مع األصل للمطابمة .
شخص ٌنوب عنه أما الوزارة تنطبك علٌه الشروط
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المذكورة أعاله.

.1
.2
.3
إجرااات الحصول على
الخدمة

.4
.5
.6

النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

مخاطبة لجنة شخوص المبانً للموافمة على المبنى.
موافمة إدارة شإون المبانً فً اإلدارة على المبنى .
مخاطبة إدارة الدفاع المدنً إلصدار شاادة أمن وسالمة
للمنشؤة .
إحضار صورة من تسجٌل اس المنشؤة لدى السجل التجاري
بوزارة التجارة سارٌة المفعول مع األصل للمطابمة .
إحضار تمرٌر هندسً من مكتب معتمد ٌفٌد بسالمة المنشؤة
مخاطبة التؤمٌنات االجتماعٌة الستخراج شاادة باس
المنشؤة.

 .7مخاطبة البلدٌة الفرعٌة التابعة للمولع إلصدار الموافمة على مولع
المنشؤة ومزاولة النشاط .
 .8مخاطبة إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة الستخراج
سجل تجاري باس المنشؤة .
 .9إحضار استمارة االشتران بالبرٌد السعودي
 .11مخاطبة مصلحة الزكاة والدخل إلصدار ما ٌفٌد بعد وجود التزامات
مالٌة على المنشؤة .

على مولع اإلدارة اإللكترونً

3/1/1

اس الخدمة (العملٌة)

افتتاح مرحلة تعلٌمٌة الحمة جدٌدة ( لمدرسة لائمة )

وصؾ الخدمة

نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها؛ علما ً أن جمٌع
اإلجرااات والنماذج المطلوبة موجودة على مولع اإلدارة فً المولع (الخاص بالتعلٌ األهلً واألجنبً بنٌن) .
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شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

إجرااات الحصول على
الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

 .1تمدٌ طلب من مالن المنشؤة بإضافة المرحلة .
 .2تعبئة استمارة الطلب من لبل مالن المنشؤة .
 .3تمرٌر عن توافر التجاٌزات الخاصة بالمرحلة الجدٌدة .
.1
.2
.3
.4

موافمة إدارة شإون المبانً فً اإلدارة على المبنى .
مخاطبة إدارة الدفاع المدنً إلصدار شاادة أمن وسالمة
للمنشؤة .
مخاطبة التؤمٌنات االجتماعٌة لتسجٌل اس المنشؤة .
مخاطبة لجنة شخوص المبانً للموافمة على المبنى.

 .4توفٌر مبنى مستمل لكل مرحلة .
 .5التؤكد من حصول المرحلة المائمة على الدرجة األولى أو الثانٌة فً
سجل تمٌٌ المدرسة السنوي ،للعا الدراسً الذي ٌسبك طلب الحصول
على الترخٌص .
 .5مخاطبة البلدٌة الفرعٌة التابعة للمولع إلصدار الموافمة على مولع
المنشؤة ومزاولة النشاط .
 .6مخاطبة إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة إلضافة
المرحلة .

على مولع اإلدارة اإللكترونً

4/1/1
اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

افتتاح مدرسة أهلٌة ( تعلٌ لٌلً )
نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها؛ علما ً أن جمٌع
اإلجرااات والنماذج المطلوبة موجودة على مولع اإلدارة فً المولع (الخاص بالتعلٌ األهلً واألجنبً بنٌن) .
 .4أن ٌكون للمرحلة المطلوبة مرحلة مماثلة .
 .1التمد بطلب كتابً متضمن رؼبة المالن فً االفتتاح .
 .5أن ٌكون ترخٌص المرحلة المماثلة ساري المفعول .
 .2أن تكون المدرسة مصنفة فً الدرجة األولى للعا الذي ٌسبك عا
الترخٌص .
 .3االلتزا بجمٌع الضوابط والتنظٌمات لمدارس تعلٌ الكبار (اللٌلً) .

إجرااات الحصول على  .1مخاطبة لجنة شخوص المبانً للموافمة على المبنى ( فً حالة  .6مخاطبة البلدٌة الفرعٌة التابعة للمولع إلصدار الموافمة على
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الخدمة
.2
.3
.4
.5
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

مولع المنشؤة ومزاولة النشاط .
وجود مبنى مستمل ).
 .7مخاطبة إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة
موافمة إدارة شإون المبانً فً اإلدارة على المبنى .
الستخراج سجل تجاري باس المنشؤة .
مخاطبة إدارة الدفاع المدنً إلصدار شاادة أمن وسالمة للمنشؤة .
إحضار صورة من تسجٌل اس المنشؤة لدى السجل التجاري بوزارة  .8إحضار استمارة االشتران بالبرٌد السعودي
 .9مخاطبة مصلحة الزكاة والدخل إلصدار ما ٌفٌد بعد وجود
التجارة سارٌة المفعول مع األصل للمطابمة .
التزامات مالٌة على المنشؤة .
إحضار تمرٌر هندسً من مكتب معتمد ٌفٌد بسالمة المنشؤة
 .11مخاطبة التؤمٌنات االجتماعٌة الستخراج شاادة باس
المنشؤة .
على مولع اإلدارة اإللكترونً

5/1/1
اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

.1
.2
.3

إجرااات الحصول على .1
.2
الخدمة
النماذج الخاصة

إضافة فصول ملحمة للمدارس األهلٌة
نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها؛ علما ً أن جمٌع
اإلجرااات والنماذج المطلوبة موجودة على مولع اإلدارة فً المولع (الخاص بالتعلٌ األهلً واألجنبً بنٌن) .
 .4حصول المدرسة على الدرجة " األولى  ،أو الثانٌة " فً سجل
خطاب من المالن بطلب فتح فصول ملحمة بالمرحلة المائمة.
تمٌ المدرسة السنوي.
تعاد خطً من المالن بااللتزا بجمٌع الضوابط ومدة اإللحاق .
التمٌد بؤعداد الطالبات حسب مساحات الفصول وذلن بتخصٌص  .5توفٌر فصول ودورات مٌاه مستملة وتجاٌزات وأثاث ووسائل
تعلٌمٌة لفصول المرحلة المطلوب إضافتاا .
( 1,5متر ) لكل طالبة على أال ٌزٌد إجمالً عدد الطالبات فً
الفصل الواحد عن ( 25طالبة ).
موافمة اللجنة على إضافة الفصول .
إصدار خطاب موافمة .
على مولع اإلدارة اإللكترونً
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بالحصول على الخدمة

6/1/1
اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة
.1
.2
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

.3
.4
.5

.1
إجرااات الحصول على .2
الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

إضافة برامج التربٌة الخاصة ملحمة بمدارس التعلٌ العا األهلٌة
نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها؛ علما ً أن جمٌع
اإلجرااات والنماذج المطلوبة موجودة على مولع اإلدارة فً المولع (الخاص بالتعلٌ األهلً واألجنبً بنٌن) .
 .6أن تتوافر فً المدرسة التً تمدمت بطلب إضافة برنامج التربٌة
خطاب من المالن بطلب إلحاق برنامج تربٌة خاصة لمدرسة أهلٌة
الخاصة ماعدا " برنامج صعوبات التعل " الشروط التالٌة :
توفٌــــر الكـــوادر المتخصصـــة من معلمٌن وأخصائً الخدمـــات
 .7أن ٌكون لد مضى على تشؽٌل المدرسة عامان دراسٌان.
المساندة .
 .8أن تكون المدرسة مصنفة فً الدرجة األولى أو الثانٌة آلخر
أال ٌزٌد عدد طالب برامج التربٌة الخاصة عن  %21من إجمالً
عامٌن دراسٌٌن حسب تموٌ اإلعانة السنوي.
عدد طالب التعلٌ العا .
 .9أال تكون المدرسة لد ارتكبت أي مخالفة نظامٌة خالل العا
تعبئة استمارة طلب إلحاق برنامج تربٌة خاصة لمدرسة أهلٌة
السابك لطلب الموافمة على البرنامج.
توفٌــر المستلزمات المكانٌة والتجاٌزات والوسائل التعلٌمٌـــــة
الخاصة لبل بداٌة النشاط.
 .3إحضار صورة من شاادة أمن وسالمة المنشؤة سارٌة المفعول.
إحضار صورة من الترخٌص مع األصل للمطابمة .
مع األصل للمطابمة.
إحضار صورة من شاادة التؤمٌنات االجتماعٌة مع األصل للمطابمة
 .4إحضار صورة من تمرٌر حدٌث لصالحٌة المبنً من مكتب
هندسً معتمد مع األصل للمطابمة .
على مولع اإلدارة اإللكترونً

7/1/1
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اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة

شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

إجرااات الحصول على
الخدمة

النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

نمل الملكٌة من فرد إلى فرد للمدارس األهلٌة
نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها؛ علما ً أن جمٌع
اإلجرااات والنماذج المطلوبة موجودة على مولع اإلدارة فً المولع (الخاص بالتعلٌ األهلً واألجنبً بنٌن) .
 .4أال ٌمل مإهله العلمً عن الثانوٌة العامة وفً حال كؤن المإهل
 .1أن ٌكون طالب الترخٌص سعودي الجنسٌة أو من دول مجلس
العلمً من خارج المملكة تت معادلة الشاادة من الجاات
التعاون الخلٌجً
المختصة.
 .2أال ٌمل عمره عن ( )25سنة .
 .3إذا كؤن المالن الجدٌد ٌملن مدرسة أخرى فٌجب أال ٌمل مستواها عن  .5أال ٌكون موظفا ً حكومٌا.
 .6فً حال كؤن الترخٌص منتاٌا ً ترفع مسوؼات تجدٌد ترخٌص
الدرجة الثانٌة فً سجل التموٌ السنوي.
باس المالن الجدٌد.
إحضار الوثائك اآلتٌة:
 .1صورة من ترخٌص المدرسة المطلوب نمل ملكٌتاا مع األصل للمطابمة.
 .2صورة من المإهل العلمً مع األصل للمطابمة ..
 .3صورة طبك األصل من شاادة السجل التجاري
 .4صورة من شاادة أمن وسالمة المنشؤة باس المالن الجدٌد مع األصل
للمطابمة.
 .5شاادة من مصلحة الزكاة والدخل تفٌد بعد وجود مستحمات مالٌة على طالب
نمل الملكٌة .
 .6تعاد من المالن الجدٌد بعد نمل ملكٌة المدرسة مرة أخرى إال بعد مرور 3
سنوات.

 .7صورة من الاوٌة الوطنٌة مع األصل للمطابمة..
 .8عمد التنازل عن ملكٌة المنشاة مولع من جمٌع األطراؾ ومصدق من إدارة
التعلٌ .
 .9صورة من شاادة التؤمٌنات االجتماعٌة باس المالن الجدٌد مع األصل
للمطابمة
ً
 .11صورة طبك األصل من تمرٌر صالحٌة المبنى إنشائٌا من مكتب هندسً
معتمد.
 .11تعاد من المالن السابك بعد افتتاح مدرسة أخرى لمدة عامٌن متتالٌن.
 .12تعاد من المالن الجدٌد بتالفً المالحظات الموجودة على المدرسة المراد
نمل ملكٌتاا.
 .13صورة من اشتران المدرسة بالبرٌد السعودي.

على مولع اإلدارة اإللكترونً

8/1/1
اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة

تحوٌل ملكٌة المدرسة من فرد إلى شركة
نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها؛ علما ً أن جمٌع
اإلجرااات والنماذج المطلوبة موجودة على مولع اإلدارة فً المولع (الخاص بالتعلٌ األهلً واألجنبً بنٌن) .
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شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

 .1أن تكون الشركة ذات منشؤ سعودي أو خلٌجً وفما ً للسجل
التجاري.
 .2أال ٌمل عمر ممثل الشركة عن  25سنة ..
.1
.2

إجرااات الحصول على
الخدمة

.3
.4
.5
.6

النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة
9/1/1
اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة
إجرااات الحصول على
الخدمة

تعبئة استمارة نمل ملكٌة المدرسة إلى شركة .
األصل من عمد التنازل عن المنشؤة التعلٌمٌة مولع من جمٌع األطراؾ
ومصدق من إدارة التعلٌ ..
صورة من شاادة مصلحة الزكاة والدخل تفٌد بعد وجود مستحمات مالٌة
على المالن السابك مع األصل للمطابمة.
أصل الترخٌص
تعاد من الشركة المالكة بعد نمل ملكٌة المدارس مرة أخرى إال بعد مرور 3
سنوات .
تعاد من الشركة بتالفً المالحظات الموجودة على المدرسة المراد نمل
ملكٌتاا.

 .3أال ٌمل مإهل ممثل الشركة عن المستوى الجامعً وفً حال كؤن
المإهل العلمً من خارج المملكة تت معادلة الشاادة من الجاات
المختصة
 .4أال ٌكون ممثل الشركة موظفا ً حكومٌا ً.
.7
.8
.9
.11
.11
.12

صورة من الاوٌة الوطنٌة لممثل الشركة مع األصل للمطابمة..
صورة من شاادة أمن وسالمة المنشؤة باس الشركة المالكة مع األصل
للمطابمة..
صورة من شاادة التؤمٌنات االجتماعٌة باس الشركة المالكة مع األصل
للمطابمة.
صورة من تمرٌر صالحٌة المبنى المدرسً من مكتب هندسً معتمد مع
األصل للمطابمة.
تعاد من المالن السابك بعد افتتاح مدرسة لمدة عامٌن متتالٌٌن فً حال أنه
لٌس من الشركاا
صورة من اشتران المدرسة بالبرٌد السعودي.

على مولع اإلدارة اإللكترونً

تؽٌٌر اس المدرسة األهلٌة
نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها؛ علما ً أن جمٌع
اإلجرااات والنماذج المطلوبة موجودة على مولع اإلدارة فً المولع (الخاص بالتعلٌ األهلً واألجنبً بنٌن) .
 .1خطاب من المالن بطلب تؽٌٌر اس المدرسة .
 .2تعبئة استمارة طلب ( تؽٌر اس المدرسة ) .
 .3التؤكد من مالامة االس للنشاط وعد وجود ما ٌمنع الموافمة علٌه.
 .1إرفاق أصل الترخٌص وٌكون ساري المفعول .
 .2وفً حال كؤن الترخٌص منتاً الصالحٌة ٌت إرفاق مسوؼات تجدٌد الترخٌص باالس الجدٌد للمدرسة .
 .3إرفاق صورة من شاادة حجز االس التجاري
18

النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

على مولع اإلدارة اإللكترونً

11/1/1
اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة
إجرااات الحصول على
الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

تؽٌٌر مبنى المدرسة
نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها؛ علما ً أن جمٌع
اإلجرااات والنماذج المطلوبة موجودة على مولع اإلدارة فً المولع (الخاص بالتعلٌ األهلً واألجنبً بنٌن) .
 .2إحضار صورة من موافمة البلدٌة على المولع الجدٌد سارٌة
 .1خطاب من مالن المنشؤة ٌطلب تؽٌٌر مبنى المدرسة
المفعول  ،مع األصل للمطابمة .
 .1اكتمال التجاٌزات واألثاث .
 .1موافمة لجنة شخوص المبانً على المبنى.
 .2صورة من شاادة أمن و سالمة من الدفاع المدنً سارٌة
المفعول مع األصل للمطابمة
 .3صورة من شاادة مكتب هندسً معتمد بؤن المبنى سلٌ إنشائٌا ً
مع األصل للمطابمة

 .4موافمة إدارة شإون المبانً فً اإلدارة على المبنى .
 .5تمرٌر توفٌر التجاٌزات المدرسٌة واألثاث والوسائل التعلٌمٌة
والمختبرات والمعامل .

على مولع اإلدارة اإللكترونً
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11/1/1
اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

تجدٌد ترخٌص المدرسة األهلٌة
نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها؛ علما ً أن جمٌع
اإلجرااات والنماذج المطلوبة موجودة على مولع اإلدارة فً المولع (الخاص بالتعلٌ األهلً واألجنبً بنٌن) .
 .1خطاب من المالن بطلب تجدٌد الترخٌص .
 .2تعبئة استمارة طلب ( تجدٌد ترخٌص ) للمدرسة األهلٌة .
 .3صورة من الاوٌة الوطنٌة للمالن مع األصل للمطابمة .
.2

صورة من شاادة التؤمٌنات االجتماعٌة سارٌة المفعول مع
األصل للمطابمة.
صورة من السجل التجاري مع األصل للمطابمة
صورة من خطاب اعتماد الالئحة الداخلٌة للمدرسة من وزارة
العمل.
صورة من اشتران المدرسة بالبرٌد السعودي.
موافمة إدارة شإون المبانً فً اإلدارة على المبنى .

 .1صورة من شاادة أمن وسالمة المنشؤة سارٌة المفعول مع
األصل للمطابمة.
شاادة من مصلحة الزكاة والدخل تفٌد بعد وجود مستحمات مالٌة على .6
إجرااات الحصول على
.7
طالب تجدٌد الترخٌص .
الخدمة
 .4أصل الترخٌص المنتاً .
.8
 .5صورة من تمرٌر حدٌث لصالحٌة المبنى المدرسً من مكتب
.9
هندسً معتمد مع األصل للمطابمة.
النماذج الخاصة
على مولع اإلدارة اإللكترونً
بالحصول على الخدمة
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12/1/1
اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

اإلٌماؾ المإلت لنشاط المدرسة
نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها؛ علما ً أن جمٌع
اإلجرااات والنماذج المطلوبة موجودة على مولع اإلدارة فً المولع (الخاص بالتعلٌ األهلً واألجنبً بنٌن) .
 .1خطاب من لبل المالن ٌتضمن طلب الموافمة على إٌماؾ نشاط المدرسة مإلتا ً مع توضٌح األسباب والمبررات التً دعت إلى ذلن ،
وتحدٌد مدة اإلؼالق بحٌث ال تزٌد عن سنتٌن.
 .2تعبئة استمارة طلب ( إٌماؾ نشاط مإلت ) للمدرسة األهلٌة

إذا رؼب المالن فً إعادة النشاط علٌه التمد بخطاب متضمنا ً رؼبته ،
ومرفما ً به اآلتً :
 .1صورة من شاادة األمن والسالمة للمدارس من إدارة الدفاع
إجرااات الحصول على
المدنً سارٌة المفعول  ،مع األصل للمطابمة .
الخدمة
 .2صورة من السجل التجاري ساري المفعول مع األصل للمطابمة
1
 .3تمرٌر عن توافر التجاٌزات التعلٌمٌة و األثاث .
النماذج الخاصة
على مولع اإلدارة اإللكترونً
بالحصول على الخدمة

 .4بصورة من شاادة تسجٌل المدارس بالتؤمٌنات االجتماعٌة
سارٌة المفعول مع األصل للمطابمة.
 .5صورة من موافمة البلدٌة مع األصل للمطابمة
 .6صورة من تمرٌر حدٌث من مكتب هندسً معتمد بصالحٌة
المبنى إنشائٌا ً مع األصل للمطابمة

13/1/1
اس الخدمة (العملٌة)

أنشاا المبانً المدرسٌة األهلٌة
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وصؾ الخدمة

شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

إجرااات الحصول على
الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها؛ علما ً أن جمٌع
اإلجرااات والنماذج المطلوبة موجودة على مولع اإلدارة فً المولع (الخاص بالتعلٌ األهلً واألجنبً بنٌن) .
 .5أن ٌكون طالب الترخٌص سعودي الجنسٌة أو من دول مجلس
 .1خطاب من لبل المالن بطلب أنشاا مبنى مدرسً
التعاون الخلٌجً .
 .2أال ٌمل عمره عن  25سنة .
 .6صورة الاوٌة الوطنٌة للمالن مع األصل للمطابمة
 .3أال ٌمل مإهله العلمً عن الثانوٌة العامة وفً حال كؤن المإهل
 .7إذا كؤنت شركة البد أن ٌكون مإهل الممثل جامعٌاً.
العلمً من خارج المملكة تت معادلة الشاادة من الجاات
 .8حجز اس المنشؤة لدى السجل التجاري.
المختصة...
 .4أال ٌكون موظفا ً حكومٌا ً
.1
.2
.3

موافمة لجنة شخوص المبانً على المولع .
صورة من موافمة األمانة أو البلدٌة على المبنى وفما ً الشتراطات البلدٌة
للمدارس األهلٌة ،مع األصل للمطابمة .
صورة المخطط الاندسً للمبنى  .مع األصل للمطابمة

.4
.5
.6

صورة من فسح البناا مع األصل للمطابمة .
صورة الصن الشرعً لملكٌة األرض أو صورة عمد اإلٌجار ،مع األصل
للمطابمة ..
موافمة إدارة المبانً فً إدارة التربٌة والتعلٌ على المخططات التصمٌمٌة
واإلنشائٌة

على مولع اإلدارة اإللكترونً

14/1/1
اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة

اإلؼالق الناائً للمدارس األهلٌة
نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها؛ علما ً أن جمٌع
اإلجرااات والنماذج المطلوبة موجودة على مولع اإلدارة فً المولع (الخاص بالتعلٌ األهلً واألجنبً بنٌن) .
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شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

إجرااات الحصول على
الخدمة

النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

 .1خطاب من لبل المالن ٌتضمن طلب الموافمة على إؼالق المدرسة مع توضٌح األسباب والمبررات التً دعت إلى ذلن .وٌكون مرفما ً به
أصل الترخٌص( مع اإلحاطة بؤن هذه المبررات ال ٌبنى علٌاا لرار الموافمة من عدماا ).
. .2تعبئة استمارة طلب ( إؼالق ناائً ) للمدرسة األهلٌة .
 .1تاٌئة موظفً المدرسة وأولٌاا أمور الطالب وإشعاره رسمٌا ً
برؼبة المدارس بإٌماؾ نشاطاا ،أو بصدور لرار إؼالق وإلؽاا
الترخٌص اعتبارا ً من نااٌة العا الدراسً ( .لبل شارٌن من تنفٌذ
لرار اإلؼالق )
 .2تسلٌ موظفً المدرسة كامل حمولا المنصوص علٌاا بالعمد
المبر بٌناما وإخالا طرفا وتزوٌده بشاادة الخبرة.
 .3توجٌه ملفات الطالب إلى المدارس التً ٌرؼب أولٌاا أموره
نمل أبنائا إلٌاا ،وذلن بعد تسلٌما النتائج والتنسٌك مع مالن
المدرسة المؽلمة أو الملؽى ترخٌصاا بشؤن استكمال استال
الرسو الدراسٌة .

 .4جرد العاد وتسلٌماا للجاة المختصة ،وكذلن تسلٌ الخت
الرسمً للمدارس إلدارة التعلٌ األهلً واألجنبً ،وكشوؾ
الطالب والسجالت الالزمة لجاة اإلشراؾ ،كما ٌمو التعلٌ
األهلً فً إدارة التربٌة والتعلٌ فً الولت نفسه بإعداد
المخاطبات الالزمة للجاات الحكومٌة المختصة مثل البلدٌة
والجوازات ومكتب العمل و التؤمٌنات االجتماعٌة والجاات
األخرى ذات العاللة.

على مولع اإلدارة اإللكترونً

15/1/1
اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة

خدمات برنامج نور للمدارس العالمٌة واألهلٌة
فتح حساب لمالن منشؤة-إضافة منشؤة جدٌدة-إضافة مرحلة لمدرسة لائمة-إضافة صفوؾ ملحمة-إضافة برنامج-تؽٌٌر نشاط المدرسة-
تعدٌل بٌانات المدرسة-إؼالق المنشؤة -تمل ملكٌة المنشؤة
علما ً أن جمٌع اإلجرااات والنماذج المطلوبة موجودة على مولع اإلدارة فً المولع (الخاص بالتعلٌ األهلً واألجنبً بنٌن) .
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شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

إجرااات الحصول على
الخدمة

.1
.2
.3
.4
.5
.1
.2
.3
.4

النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

هوٌة المالن
ترخٌص المدرسة
تفوٌض للمندوب
موافمة اإلدارة على إضافة الصفوؾ
السجل التجاري بالنسبة للشركات
فتح حساب للمالن
رفع طلب إلكترونً بإضافة منشؤة من حساب المالن
تسلٌ المدرسة الرل الوزاري للمدرسة
رفع طلب إلكترونً ألي خدمة ٌحتاجاا المالن
على مولع اإلدارة اإللكترونً

16/1/1
اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

إجرااات الحصول على
الخدمة

إصدار موافمة عمل لمعل (سعودي)
إصدار موافمة عمل لمعل سعودي مع المدرسة األهلٌة وٌسمح له بعد الموافمة بمزاولة العمل معلما ً؛
 .1أن ٌكون المإهل مناسبا ً لمادة التدرٌس وصادرا ً من جامعة معترؾ باا من وزارة التعلٌ العالً.
 .2أن ٌكون التخصص من التخصصات المسموح باا .
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

كتابة خطاب من مدٌر المدرسة (مدٌر المرحلة) نموذج .151
تعبئة استمارة بطالة توظٌؾ ُمعل ُمرشح للعمل نموذج .151
صورة بطالة األحول مختومة.
صورة من شاادة البكالورٌوس ،مع األصل للمطابمة.
أصل الصالحٌة السابمة (لمن كؤن لدٌه صالحٌة سابمة).
صورة من اختبار المٌاس؛ أو صورة من اختبار الكفاٌات التربوٌة (حال كونه اختبرها سابماً).
صورة من صحٌفة األدلة الجنائٌة (السوابك).
24

 .8تمرٌر طبً (ٌفٌد بؤنه الئك للعمل).
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

على مولع اإلدارة اإللكترونً

17/1/1
اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

إصدار موافمة عمل لمعل (ؼٌر سعودي)
إصدار موافمة عمل لمعل ؼٌر سعودي متعالدة مع المدرسة األهلٌة بعد نمل كفالته أو ٌرؼب المالن فً نمل كفالته وٌسمح له بعد الموافمة
بمزاولة العمل كمعل .
 .1أن ٌكون المإهل مناسبا ً لمادة التدرٌس وصادرا ً من  .2أن ٌكون التخصص من التخصصات المسموح باا .
جامعة موصى باا وموثمة من الجامعة ووزارة  .3أن تكون المدرسة حممت نسبة السعودة المطلوبة .
التعلٌ العالً والسفارة السعودٌة فً بلد المنشؤ .
المعل الذي ل ٌسبك له العمل (الماد للسعودٌة بتؤشٌرة جدٌدة):
.1
.2
.3

إجرااات الحصول على
الخدمة

.4
.5
.6

النماذج الخاصة

كتابة خطاب من مدٌر المدرسة (مدٌر المرحلة) نموذج .151
تعبئة استمارة بطالة توظٌؾ ُمعل ُمرشح للعمل نموذج .151
صورة الخبرة للمعل فً مجال (التدرٌس) ال تمل عن عامٌن ( ُمصدق
من السفارة السعودٌة فً بلد المعل ) ،مع األصل للمطابمة.
صورة من شاادة البكالورٌوس ( ُمصدق من السفارة السعودٌة فً بلد
المعل ) ،مع األصل للمطابمة.
صورة من الجواز وصورة من التؤشٌرة موضح فٌاا المانة (معل )
واس (الكفٌل) ،مختومة منه.
صورة من اختبار المٌاس؛ أو صورة من اختبار الكفاٌات التربوٌة
(حال كونه اختبرها سابماً).

المعل الذي سبك له العمل (بمانة معل )( .نمل الكفالة):
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

كتابة خطاب من مدٌر المدرسة (مدٌر المرحلة) نموذج .151
تعبئة استمارة بطالة توظٌؾ ُمعل ُمرشح للعمل نموذج .151
صورة من شاادة البكالورٌوس ( ُمصدق من السفارة السعودٌة فً بلد المعل ) ،مع األصل
للمطابمة.
صورة الخبرة للمعل فً مجال (التدرٌس)( ُمصدق من السفارة السعودٌة فً بلد المعل ) ،مع
األصل للمطابمة.
صورة الخبرة للمعل فً عمله السابك (المدرسة السابمة) ،مع األصل للمطابمة.
صورة من اإللامة.
صورة من اختبار المٌاس؛ أو صورة من اختبار الكفاٌات التربوٌة (حال كونه اختبرها سابماً).
أصل الصالحٌة السابمة.
صورة من خطاب التنازل من كفٌله السابك (للمدرسة السابمة).

على مولع اإلدارة اإللكترونً
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بالحصول على الخدمة
18/1/1
اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

إجرااات الحصول على
الخدمة

النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

افتتاح معاد أو مركز( الشركات )
نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها؛ علما ً أن جمٌع
اإلجرااات والنماذج المطلوبة موجودة على مولع اإلدارة فً المولع (الخاص بالتعلٌ األهلً واألجنبً بنٌن) .
 .1أن تكون الشركة ذات منشؤ سعودي أو خلٌجً وفما ً للسجل  .4أال ٌمل مإهل ممثل الشركة عن المستوى الجامعً وفً حال كؤن
المإهل العلمً من خارج المملكة تت معادلة الشاادة من الجاات
التجاري.
المختصة.
 .2صورة من المإهل العلمً لممثل الشركة واألصل للمطابمة.
 .3بٌان من األحوال المدنٌة ٌثبت أن ممثل الشركة ؼٌر موظؾ  .5صورة من الاوٌة الوطنٌة لممثل الشركة مع األصل للمطابمة .
حكومً .
 .7مخاطبة إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة
 .1مخاطبة لجنة شخوص المبانً للموافمة على المبنى.
الستخراج سجل تجاري باس المنشؤة .
 .2موافمة إدارة شإون المبانً فً اإلدارة على المبنى .
 .8مخاطبة إدارة الدفاع المدنً إلصدار شاادة أمن وسالمة
 .3إحضار تمرٌر هندسً من مكتب معتمد ٌفٌد بسالمة المنشؤة
للمنشؤة .
 .4رفع طلب موافك واعتماد على مناهج اللؽة اإلنجلٌزٌة من
 .9مخاطبة التؤمٌنات االجتماعٌة الستخراج شاادة باس المنشؤة
اإلدارة العامة للمناهج فً حال افتتاح معاد للؽة اإلنجلٌزٌة.
 .11أصل عمد اإلٌجار مع صورة منه للمطابمة ترفك مع الطلب
 .5إحضار استمارة االشتران بالبرٌد السعودي
وٌكون ساري المفعول بما ال ٌمل عن (مدة الترخٌص ) .أو أصل
 .6إحضار شاادة مصلحة الزكاة والدخل إلصدار ما ٌفٌد بعد وجود
صن تملن المبنى مع صورة منه للمطابمة .
التزامات مالٌة على المنشؤة .
على مولع اإلدارة اإللكترونً

19/1/1
اس الخدمة (العملٌة)

افتتاح معاد أو مركز ( أفراد )
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وصؾ الخدمة
.1
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

إجرااات الحصول على
الخدمة

.2
.1
.2
.3
.4
.5
.6

النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها.
أن ٌكون طالب الترخٌص سعودي الجنسٌة أو من دول مجلس  .3أال ٌمل مإهله العلمً عن المستوى الجامعً وفً حال كؤن
المإهل العلمً من خارج المملكة تت معادلة الشاادة من
التعاون الخلٌجً
الجاات المختصة.
إذا كؤن المتمد ال ٌستطٌع مباشرة العمل بنفسه فعلٌه توكٌل
شخص ٌنوب عنه أما الوزارة تنطبك علٌه الشروط المذكورة  .4أال ٌكون موظفا ً حكومٌا ً وعمره ال ٌمل عن  25سنة.
 .5إحضار صورة من الاوٌة الوطنٌة مع األصل للمطابمة .
أعاله..
 .7مخاطبة إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة
مخاطبة لجنة شخوص المبانً للموافمة على المبنى.
الستخراج سجل تجاري باس المنشؤة .
موافمة إدارة شإون المبانً فً اإلدارة على المبنى .
 .8مخاطبة إدارة الدفاع المدنً إلصدار شاادة أمن وسالمة
إحضار تمرٌر هندسً من مكتب معتمد ٌفٌد بسالمة المنشؤة.
للمنشؤة .
إحضار موافمة على مناهج اللؽة اإلنجلٌزٌة معتمدة من اإلدارة
 .9مخاطبة التؤمٌنات االجتماعٌة الستخراج شاادة باس المنشؤة .
العامة للمناهج .
 .11أصل عمد اإلٌجار مع صورة منه للمطابمة ترفك مع الطلب
إحضار استمارة االشتران بالبرٌد السعودي
وٌكون ساري المفعول بما ال ٌمل عن (مدة الترخٌص ) .أو أصل
إحضار شاادة مصلحة الزكاة والدخل .
صن تملن المبنى مع صورة منه للمطابمة .
على مولع اإلدارة اإللكترونً

21/1/1
اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة

افتتاح فرع للمعاد أو المركز
نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها.
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شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

إجرااات الحصول على
الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

تمدٌ طلب من مالن المنشؤة بطلب افتتاح فرع مع تعبئة االستمارة الخاصة بذلن .
 .1صور من المستندات المطلوبة عند االفتتاح ألول مرة.
 .2صورة من شاادة أمن وسالمة المنشؤة سارٌة المفعول مع األصل
للمطابمة .
 .3صورة مصدلة من ترخٌص المعاد أو المركز المائ .

 .4موافمة إدارة شإون المبانً فً اإلدارة على المبنى .
 .5صورة مصدلة من السجل التجاري للمركز أو المعاد بعد إضافة
الفرع إذا كؤن ٌحمل نفس اس المركز أو المعاد .وفً حال
اختالؾ االس ٌت استخراج سجل جدٌد .

على مولع اإلدارة اإللكترونً

21/1/1
اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

تحوٌل ملكٌة المعاد أو المركز من فرد إلى فرد
نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها.
 .2أال ٌكون موظفا ً حكومٌا ً
 .1أال ٌمل مإهل المالن الجدٌد العلمً عن المستوى الجامعً وفً
 .3إحضار صورة من الاوٌة الوطنٌة مع األصل للمطابمة .
حال كؤن المإهل العلمً من خارج المملكة تت معادلة الشاادة
 .4إحضار بٌان من األحوال ٌثبت أن ممثل الشركة ؼٌر موظؾ
من الجاات المختصة.
حكومً .
28

.1
.2
إجرااات الحصول على
الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

.3
.4
.5

إحضار عمد التنازل عن ملكٌة المنشؤة مولع من جمٌع األطراؾ.
صورة من عمد مباٌعة المركز أو المعاد مصدلا ً من الؽرفة
التجارٌة.
إحضار تمرٌر هندسً من مكتب معتمد ٌفٌد بسالمة المنشؤة
إحضار شاادة الدفاع المدنً سارٌة المفعول للمنشؤة .
إحضار شاادة التؤمٌنات االجتماعٌة سارٌة المفعول للمنشؤة.

.6
.7
.8
.9

إحضار شاادة السجل التجاري مشتمالً على النشاط.
تمرٌر عن توافر التجاٌزات.
أصل ترخٌص المعاد /المركز ساري المفعول .
إحضار أصل عمد اإلٌجار مع صورة منه للمطابمة ترفك مع
الطلب وٌكون ساري المفعول بما ال ٌمل عن (مدة الترخٌص ).
أو أصل صن تملن المبنى مع صورة منه للمطابمة.

على مولع اإلدارة اإللكترونً

22/1/1
اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

إجرااات الحصول على
الخدمة

تحوٌل ملكٌة المعاد أو المركز فً حال وفاة المالن
نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها.
 .1تعبئة نموذج نمل ملكٌة باس ورثة المتوفى وإرفاق األوراق
 .4صورة من شاادة الوفاة .
المطلوبة .
 .5صورة من الاوٌة الوطنٌة لوكٌل الورثة مع األصل للمطابمة .
 .2صورة من المإهل العلمً لوكٌل الورثة مع األصل للمطابمة.
 .6صورة طبك األصل من السجل التجاري باس الورثة.
 .3صورة مصدلة من الوكالة الشرعٌة .
 .7صورة من شاادة الوفاة .
 .1صورة من النظا الداخلً المعتمد من مكتب العمل .
 .8إحضار شاادة الدفاع المدنً سارٌة المفعول للمنشؤة .
 .2أصل ترخٌص المعاد /المركز ساري المفعول .
 .9إحضار شاادة التؤمٌنات االجتماعٌة سارٌة المفعول للمنشؤة .
 .3تعبئة استمارة نمل ملكٌة .
 .11أصل عمد اإلٌجار مع صورة منه للمطابمة ترفك مع الطلب وٌكون
. .4تمرٌر عن توافر التجاٌزات.
ساري المفعول بما ال ٌمل عن (مدة الترخٌص ) .أو أصل صن
 .5أن تكون جمٌع المستندات المطلوبة باس وكٌل الورثة .
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 .6إحضار تمرٌر هندسً من مكتب معتمد ٌفٌد بسالمة المنشؤة.
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

تملن المبنى مع صورة منه للمطابمة .

على مولع اإلدارة اإللكترونً

23/1/1
اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة

تؽٌٌر اس المعاد أو المركز
نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها.

شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

تمدٌ طلب من مالن المنشؤة بطلب تؽٌٌر اس المعاد أو المركز مع تعبئة االستمارة الخاصة بذلن .

إجرااات الحصول على
الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

 .1صورة من شاادة أمن وسالمة المنشؤة سارٌة المفعول .مع
األصل للمطابمة
 .2صورة من حجز اس المنشؤة لدى السجل التجاري بوزارة
التجارة سارٌة المفعول أو تمدٌ سجل تجاري باالس الجدٌد  .مع
األصل للمطابمة .

 .3تمرٌر هندسً من مكتب معتمد ٌفٌد بسالمة المنشؤة .
 .4صورة من تسجٌل اس المنشؤة لدى التؤمٌنات االجتماعٌة سارٌة
المفعول مع األصل للمطابمة.
 .5فً حال كون الترخٌص منتاٌا ً ٌرفع طلب تجدٌد ومسوؼات
التجدٌد باالس الجدٌد .

على مولع اإلدارة اإللكترونً
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24/1/1
اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة

تؽٌٌر ممر المعاد أو المركز إلى مكان آخر
نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها.

شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

تمدٌ طلب من مالن المنشؤة بطلب تؽٌٌر ممر المعاد أو المركز مع تعبئة االستمارة الخاصة بذلن .

إجرااات الحصول على
الخدمة

.1
.2
.3
.4

النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

موافمة لجنة شخوص المبانً على المبنى.
موافمة إدارة شإون المبانً فً اإلدارة على المبنى .
صورة من شاادة أمن وسالمة المنشؤة سارٌة المفعول .مع
األصل للمطابمة
صورة من تسجٌل اس المنشؤة لدى السجل التجاري بوزارة
التجارة سارٌة المفعول مع األصل للمطابمة .

.5
.6
.7
.8

صورة من تسجٌل اس المنشؤة لدى التؤمٌنات االجتماعٌة
سارٌة المفعول مع األصل للمطابمة.
تمرٌر هندسً من مكتب معتمد ٌفٌد بسالمة المنشؤة .
إكمال التجاٌزات أإلدارٌة والفنٌة .
أصل عمد اإلٌجار مع صورة منه للمطابمة ترفك مع الطلب
وٌكون ساري المفعول بما ال ٌمل عن (مدة الترخٌص ) .أو أصل
صن تملن المبنى مع صورة منه للمطابمة .

على مولع اإلدارة اإللكترونً

25/1/1
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اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

التدرٌب خارج منطمة الترخٌص
نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها؛ علما ً أن جمٌع
اإلجرااات والنماذج المطلوبة موجودة على مولع اإلدارة فً المولع (الخاص بالتعلٌ األهلً واألجنبً بنٌن) .
تمدٌ طلب من مالن المنشؤة بطلب التدرٌب خارج المنطمة مع تعبئة االستمارة الخاصة بذلن .
ب-تمو إدارة التعلٌ األهلً واألجنبً باآلتً :
 .1تعبئة االستمارة الخاصة بالتدرٌب خارج المنطمة .
 .2رفع االستمارة إلى المنطمة المراد التدرٌب فٌاا ألخذ الموافمة
أو عدماا

أ-إحضار اآلتً من لبل المالن:
 .1خطة التدرٌب .
 .2البرامج التً ستمد .
إجرااات الحصول على
 .3اتفالٌة التدرٌب مع الجاة التً سٌت التدرٌب باا سواا أكؤنت
الخدمة
حكومٌة أ خاصة .
 .4تعبئة الجزا الخاص بالمستثمر فً استمارة طلب التدرٌب
خارج المنطمة
النماذج الخاصة
على مولع اإلدارة اإللكترونً
بالحصول على الخدمة

26/1/1
اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة

إضافة توسعة مبنى لمعاد لؽة إنجلٌزٌة أو مركز تدرٌب تربوي
نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها.
32

شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة
إجرااات الحصول على
الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

تمدٌ طلب من مالن المنشؤة بطلب إضافة توسعة مبنى لمعاد لؽة إنجلٌزٌة أو مركز تدرٌب تربوي ،مع تعبئة االستمارة الخاصة بذلن .
 .1موافمة إدارة شإون المبانً فً اإلدارة على المبنى .
 .2تمرٌر زٌارة المشرفات الستكمال التجاٌزات فً التوسعة الجدٌدة للمبنى .
 .3شاادة سالمة منشؤة صادرة من الدفاع المدنً .
على مولع اإلدارة اإللكترونً

27/1/1
اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة

اشتران ممر المعاد أو المركز مع نشاط آخر
نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها.
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شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

إجرااات الحصول على
الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

 .1أن ٌتمد مالن المعاد أو المركز بطلب إضافة نشاط آخر فً نفس المبنى .
 .2إحضار ر صورة من الاوٌة الوطنٌة مع األصل للمطابمة .
 .3تعبئة االستمارة الخاصة بذلن .
 .1موافمة إدارة شإون المبانً فً اإلدارة على المبنى .
 .2تمرٌر هندسً من مكتب معتمد ٌفٌد بسالمة المنشؤة
 .3صورة من تسجٌل اس المنشؤة لدى السجل التجاري بوزارة
التجارة سارٌة المفعول مع األصل للمطابمة تتضمن نوع النشاط
والنشاط المضاؾ .

 .4أن ٌتوافر فً المبنى إمكانٌة الفصل الداخلً بٌن مرافك ولاعات
األنشطة لتساٌل عملٌة المتابعة .
 .5إحضار أصل الترخٌص .

على مولع اإلدارة اإللكترونً

28/1/1
اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

تجدٌد ترخٌص معاد أو مركز
نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها.
 .1تمدٌ طلب من مالن المنشؤة بتجدٌد الترخٌص .
 .2صورة من الاوٌة الوطنٌة .
 .3تعبئة االستمارة الخاصة بذلن.

إحضار اآلتً :
إجرااات الحصول على
 .1صورة شاادة الدفاع المدنً سارٌة المفعول للمنشؤة .
الخدمة
 .2صورة شاادة التؤمٌنات االجتماعٌة سارٌة المفعول للمنشؤة

 .4صورة من النظا الداخلً معتمد من مكتب العمل .
 .5صورة من شاادة السجل التجاري مشتمالً على النشاط
6 .6تمرٌر عن توافر التجاٌزات.
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 .3صل عمد اإلٌجار مع صورة منه للمطابمة ترفك مع الطلب
وٌكون ساري المفعول بما ال ٌمل عن (مدة الترخٌص ) .أو أصل
صن تملن المبنى مع صورة منه للمطابمة.
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

 .7إحضار تمرٌر هندسً من مكتب معتمد ٌفٌد بسالمة المنشؤة
 .8أصل الترخٌص المنتاً .

على مولع اإلدارة اإللكترونً

29/1/1
اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة

اإلٌماؾ المإلت لنشاط المعاد  /المركز
نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها.

شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

 .1أن ٌتمد مالن المعاد أو المركز بطلب الموافمة على إٌماؾ المنشؤة مإلتاً.
 .2تحدٌد مدة اإلٌماؾ بحٌث ال تزٌد عن سنتٌن.
 .3تعبئة االستمارة الخاصة بذلن .

إجرااات الحصول على
الخدمة

 .1تكوٌن لجنة بعد صدور لرار الموافمة لمتابعة تنفٌذ اإلٌماؾ المإلت .
 .2تسلٌ الخت الرسمً للمنشؤة إلدارة التعلٌ األهلً واألجنبً والكشوؾ الالزمة لجاة اإلشراؾ.
 .3إذا رؼب المالن فً إعادة النشاط علٌه إحضار صور من المستندات المطلوبة عند االفتتاح ألول مرة .

النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

على مولع اإلدارة اإللكترونً
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31/1/1
اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة

اإلؼالق الناائً لنشاط المعاد  /المركز
نستمبل فً وحدة التراخٌص كل ُمستثمر ،ونمو بتوضٌح جمٌع اإلجرااات له وتزوٌده بالمسوؼات المطلوب إحضارها.

شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

 .1فً حال رؼبة المالن باإلؼالق ٌت رفع خطاب من لبل المالن ٌتضمن طلب الموافمة على إؼالق المنشاة األهلٌة مع توضٌح األسباب
والمبررات التً دعت إلى ذلن.
 .2تعبئة االستمارة الخاصة بذلن .

إجرااات الحصول على
الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

. .1تكوٌن لجنة بعد صدور لرار الموافمة لمتابعة تنفٌذ اإلؼالق المإلت .
 .2تسلٌ الخت الرسمً للمنشؤة إلدارة التعلٌ األهلً واألجنبً والكشوؾ الالزمة لجاة اإلشراؾ.
على مولع اإلدارة اإللكترونً
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31/1/1

شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

.1
.2
.3
.4

تصدٌك الشاادات فً معاهد ومراكز اللؽات
تصدٌك شاادة مستوٌات اللؽة اإلنجلٌزٌة.
اجتٌاز المتدرب/ـة مستوٌٌن لؽة إنجلٌزٌة بما ال ٌمل عن (121ساعة) كحد أدنى.
التؤكد من وجود اس المتدرب/ـة فً كشؾ اسماا المتدربٌن المستجدٌن.
مطابمة بٌانات الشاادة بالبٌانات الموجودة فً خطاب طلب تصدٌك الشاادات والسجل األكادٌمً.
االطالع على عٌنات عشوائٌة من اختبار المتدربٌن ونماذج الحضور والؽٌاب.

اس الخدمة (العملٌة)
وصؾ الخدمة

إجرااات الحصول على
الخدمة

.1
.2
.3
.4
.5

التؤكد من صحة بٌانات المتدرب/ـة ومعلومات الشاادة والتؤكد من العدد .اإلجرااات:
 -1نموذج تسلٌ الشاادات.
التؤكد من انطباق الشروط الواجب توافرها فً الشاادات.
 -2نموذج طلب تصدٌك الشاادات.
تولٌع الشاادة من المشرؾ المختص.
خت الشاادة من إدارة التعلٌ األهلً وتسلٌماا للمعاد.
حفظ جمٌع البٌانات فً ملؾ المعاد.

النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

على مولع اإلدارة اإللكترونً

32/1/1
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تصدٌك الشاادات للتدرٌب التربوي
اس الخدمة (العملٌة)
تصدٌك شاادات التدرٌب التربوي ؛ علما ً أن جمٌع اإلجرااات والنماذج المطلوبة موجودة على مولع اإلدارة فً المولع (الخاص بالتعلٌ األهلً
وصؾ الخدمة
واألجنبً بنٌن) .
اس الخدمة ( العملٌة
استخراج وثٌمة دراسٌة بدل مفمود  /تالؾ
 -1اعتماد البرنامج من إدارة التدرٌب.
)
والؽٌاب
الحضور
كشؾ
إرفاق
2
ومتطلبات
شروط
استخراج وثٌمة دراسٌة بدل مفمود  /تالؾ لشاادة الثانوٌة العامة 1421/1421هـ وما بعده
وصؾ الخدمة
الحصول على الخدمة  -3مطابمة الشاادات مع بٌان المتدرب/ـة والتؤكد من العدد .
 -4اجتٌاز المتدرب/ـة لالختبارات النظرٌة والعملٌة (أن وجد)
اإلجرااات:
 -1االطالع على اعتماد البرنامج .
 -1خطاب اعتماد البرنامج .
 -2التؤكد من حضور المتدرب/ـة واكتمال بٌاناته.
 -2نموذج تسلٌ الشاادات .
إجرااات الحصول على  -3مطابمة البٌانات فً الشاادات مع البٌانات فً الكشوفات.
 -3نموذج طلب تصدٌك الشاادات.
 -4تولٌع المشرؾ المختص على الشاادة.
الخدمة
 -5خت الشاادة من إدارة التعلٌ األهلً واألجنبً وتسلٌماا للمعاد.
 -6حفظ جمٌع البٌانات فً ملفات العاد.
النماذج الخاصة
على مولع اإلدارة اإللكترونً
بالحصول على الخدمة

 2/1إدارة االختبارات والمبول
1/2/1
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 .5فً حالة التلؾ الجزئً ٌحضر الجزا المتبمً من الوثٌمة .
 .1تمدٌ طلب حسب النموذج .
 .6فً حالة السرلة ٌحضر ما ٌثبت من الجاة األمنٌة المختصة .
 .2كتابة تعاد خطً بتسلٌماا لمصدرها فً حالة العثور علٌاا .
شروط و متطلبات
على( الخدمة
الحصول
 .7تمدٌ محضر من الجاة المختصة فً حالة تلؾ كلً بسبب
 .3أال تكون الوثٌمة محجوزة .
العملٌة
الخدمة
اس
الدراسٌة
الوثٌمة
فً
بٌانات
ال
تعدٌل
الحرٌك.
 .4صورة لبطالة الاوٌة الوطنٌة .
)
ٌحصل على الوثٌمة الدراسٌة بدل مفمود  /تالؾ خالل فترة
والمتطلبات
توافر
تمدٌ الطلب إلى إدارة االختبارات والمبول وفً حالة
الدراسٌة
الشروطالوثٌمة
بٌانات فً
تعدٌل ال
الخدمة على
وصؾالحصول
إجرااات
.
شار
الوثٌمة
على
الحصول
ٌستؽرق
لد
المدٌمة
الوثائك
حالة
وفً
.
عمل
أٌا
خمسة
تتجاوز
ال
من
أكثر
أو
األب
اس
أو
ل
و
األ
س
اال
:
جوهرٌا
التعدٌل
ؤن
ك
إذا
أ
ب-إذا كؤن التعدٌل ؼٌر جوهري :
الخدمة
متطلبات
شروط و
معلومة:
اإللكترونً أو مكان المٌالد أو إضافة اس الفخذ أو المبٌلة ٌت
تارٌخ المٌالد
على مولع اإلدارة
الخاصة
النماذجعلى الخدمة
الحصول
بالحصول على الخدمة  .1إرفاق جمٌع الشاادات واالستمارات وبطالات النمل من الصؾ
التعدٌل على آخر وثٌمة فً المدرسة وإدارة التعلٌ .

2/2/1
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.2
.3
.4
.5
اس الخدمة
وصؾ الخدمة

.6
-1
إجرااات الحصول على
-2
الخدمة
متطلبات
شروط و
-3
الحصول على الخدمة
-4
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة -5

المطلوب للتعدٌل :
ٌت التعدٌل بنا ًا على معلومات الاوٌة أو إشعار التعدٌل مع مالحظة.

السادس وما بعده
تمدٌ طلب وإشعار ٌثبت التعدٌل من الجاة المختصة
دفتر العائلة أو الاوٌة الوطنٌة أو جواز السفر لؽٌر السعودٌٌن .
تزوٌد المدارس بمرار التعدٌل فً الوثائك المحفوظة لدٌاا .
تعدٌل الجنسٌة السعودٌة :
إذا كؤنت الوثٌمة صادرة من إدارة تعلٌمٌة أخرى تزود بصورة من
ٌت مخاطبة األحوال للتؤكد من إسماط الجنسٌة السعودٌة ث ٌت التعدٌل
شااداتإعادتاا
السجالت ث
الطالب .المادمٌن من خارج المملكة
لرار التعدٌل وأصل الوثٌمة لتعدٌلاا وتعدٌلمعادلة
على الوثٌمة.
من سبك.
المادمٌن بما
إدارة ٌعمل
أكثر من
صادرة من
خارج المملكة الراؼبٌن مواصلة دراستا فً مدارس التعلٌ العا
الطالب
شاادات
إذا كؤنت الوثٌمة معادلة
 -6ترجمة الوثائك األجنبٌة من مكتب معتمد .
تمدٌ آخر شاادتٌن حصل علٌاما الطالب .
تمدٌ طلب مع مراعاة ما سبك
 -7صورة الاوٌة الوطنٌة .
تعبئة نموذج البطالة الموحدة للمعادلة ( عن طرٌك المدرسة ) .
 -8صورة اإللامة سارٌة المفعول لؽٌر السعودٌٌن .
تعبئة نموذج اإللرار بصحة المعلومات .
 -9صورة الجواز متضمن اس الطالب وصفحة تارٌخ دخول الطالب
أن تكون الشاادات أصلٌة وال تمبل صورها .
اإللكترونً
اإلدارة
مولع
على
.
أن تكون مستكملة التوثٌك والتصدٌك من مصدرها ومن الملحمٌة

41

الثمافٌة والسفارة السعودٌة .
اس الخدمة ( العملٌة
إجرااات )الحصول
الخدمة
وصؾالخدمة
على
النماذج الخاصة
بالحصول على
الخدمة
3/2/1

 -11إحضار األصول للمطابمة .

تصدٌك الوثائك وصورها وترجمتاا
طالب المرحلتٌن المتوسطة والثانوٌة ٌت تمدٌ طلبا عن طرٌك إدارة االختبارات والمبول أوال ً أما طالب المرحلة االبتدائٌة فٌت تمدٌ الطلب
لبولالخارج
إصدار فً
ٌرؼبٌتالدراسة
وصورها لمن
تصدٌك
بإحدى مدارس التعلٌ العا
والمتطلبات
الوثائكالشروط
حالة توافر
عن طرٌك المدرسة أوال ً فً
على مولع اإلدارة اإللكترونً

4/2/1
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-1

 -6الطالب بالمرحلة المتوسطة والثانوٌة درسوا الفصل األول بالمملكة وٌرؼبون
اعتماد الوثٌمة من ادارة التعلٌ والملحمٌات التعلٌمٌة فً الخارج لبل
مواصلة الفصل الثانً خارج المملكة افادة انتظا بالفصل الدراسً األول
مراجعة سفارة البلد المراد الدراسة فٌه .
وكشؾ درجات ( ٌكتب أنه مجرد اشعار بمستوى الطالب/ـة التحصٌلً
الدراسة فً دول مجلس التعاون تعتمد من ادارة التعلٌ .
بالفصل األول وال ٌعنً نجاحه أو رسوبه) وٌعتمد من المدرسة وادارة التعلٌ
ترجمة الشاادات من لبل ادارة االختبارات بإدارة التعلٌ واعتمادها للطالب
لبل التوثٌك من وزارة الخارجٌة والسفارة .
الراؼبٌن فً اكمال دراستا فً دول اجنبٌة .
ترجمة الشاادات
 -7الطالب الحاصلٌن على شاادة الصؾ الثالث ثانوي وٌرؼبون مواصلة
الطالب الحاصلٌن على شاادة الصؾ الثانً ثانوي وما دون وٌرؼب
اإلنجلٌزٌةتصادق الشاادة لوجود التولٌع الضوئً المعتمد
اللؽة المملكة .ال
إلى خارج
دراستا
االختبارات
والمبولمن اللؽة العربٌة
الشاادات
مواصلة دراسته فً خارج المملكة مراجعة تتادارةترجمة
لمدٌر التعلٌ وٌكتفى بتصوٌر الشاادة وتخت ( صورة طبك األصل) من ادارة
للتصدٌك على اصل الشاادة بخت ( نصادق على صحة الخت والتولٌع) .
االختبارات والمبول.
الطالب بالمرحلة االبتدائٌة درسوا الفصل األول بالمملكة وٌرؼبون مواصلة
الفصل الثانً خارج المملكة التصدٌك من لبل المدرسة و ادارة التعلٌ
وٌعتمد من المدرسة وادارة التعلٌ لبل التوثٌك من وزارة الخارجٌة
والسفارة .

.1
.2
.3
.4
.5

استال أصل الوثٌمة الدراسٌة.
فحص الوثٌمة للتؤكد من خلوها من التعدٌل أو الشطب أو التزوٌر شرٌطة أن ٌكون الطالب خرٌج إحدى مدارس المنطمة .
تصدٌك الوثٌمة باألختا المعتمدة باإلدارة .
تصوٌر الشاادة  4صور .
ختماا بخت صورة طبك األصل.
تسلٌ الطالب/ـة الوثٌمة مصدلة باألختا المعتمدة  4 +صور للوثٌمة مختومات بخت صورة طبك األصل بعد التؤكد من هوٌة الطالب/ـة .

-2
-3

اس الخدمة ( العملٌة
)
وصؾو الخدمة
متطلبات
شروط

-4

الحصول على الخدمة

-5

إجرااات الحصول على
الخدمة

.6

النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

على مولع اإلدارة اإللكترونً

5/2/1
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شروط و متطلبات
الحصول على الخدمة
العملٌة
الخدمة (
اس
على
الحصول
إجرااات
)
الخدمة
النماذج الخدمة
وصؾ
الخاصة
بالحصول على الخدمة

-1الشاادة الدراسٌة إضافة إلى صورة مناا.
-2صورة من بطالة األحوال المدنٌة للسعودٌٌن أو االلامة للممٌمٌن .
-3صورة من جواز السفر.

اإلنجلٌزٌة حسب جواز السفر
لبولبٌانات
ٌت ترجمة الشاادة وإدخال ال
باللؽة سن
طالب كبٌر
معالجة وضع طالب كبٌر سن
على مولع اإلدارة اإللكترونً

6/2/1
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شروط و متطلبات
الحصول على الخدمة
اس الخدمة ( العملٌة
إجرااات الحصول على
)
الخدمة
وصؾ الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

 -1آخر شاادة حصل علٌاا الطالب .
 -2تعبئة نموذج استمارة طالب كبٌر سن وٌرفع بخطاب رسمً من المدرسة إلدارة االختبارات والمبول .
 -3صورة اإلثبات الشخصً للطالب .

مإلتالشروط والمتطلبات ٌت إصدار لبول له بإحدى ى مدارس التعلٌ العا
حالة توافر
وفًطالب
المبوللبول
تمدٌ الطلب إلى إدارة االختبارات والمبول لٌُدرس عن طرٌك لجنةطلب
حسب التعلٌمات واألنظمة

لبول طالب مإلت من أبناا المنتدبٌن أو ؼٌره خارج ممر إلامتا فً أثناا العا الدراسً
على مولع اإلدارة اإللكترونً

7/2/1

44

شروط و متطلبات
الحصول على الخدمة

إجرااات الحصول على
الخدمة
النماذج الخاصة بالحصول
على الخدمة

8/2/1
اس الخدمة ( العملٌة )
وصؾ الخدمة
روط و متطلبات
الحصول على الخدمة
إجرااات الحصول على
الخدمة

ٌ -1تمد ولً أمر الطالب بطلبه إلى مدرسة ابنه الدائمة فً ممر إلامته الدائ
مع تعبئة نموذج طلب لبول طالب مإلت من لبل المدرسة .
 -2كشؾ درجات الطالب ومستواه التحصٌلً حتى تارٌخ نمله من مدرسته
الدائمة .
 -3تمدٌ ما ٌثبت انتمال ولً أمر الطالب .

ٌ -4بمى الملؾ الدراسً للطالب بمدرسته المحول مناا وٌحتفظ بممعده إلى حٌن
عودته .
 -5بعد انتااا مدة انتداب ولً أمر الطالب تمو المدرسة المحول إلٌاا الطالب
بإعادة النموذج ومشفوعاته إلى مدرسته المحول مناا وفك الطرٌمة الرسمٌة
المتبعة .
 -6أال ٌكون الؽرض من النمل ألداا االختبار ماما تكن األسباب.

تمدٌ الطلب للمدرسة الدائمة من لبل ولً األمر
على مولع اإلدارة اإللكترونً

لبول طالب منمطع عن الدراسة
معالجة وضع طالب منمطع عن الدراسة
-1آخر شاادة حصل علٌاا الطالب .
-2تعبئة نموذج طالب منمطع عن الدراسة عن طرٌك المدرسة وٌرفع بخطاب رسمً إلدارة االختبارات والمبول .
-3صورة الاوٌة الوطنٌة
تمدٌ الطلب إلى إدارة االختبارات والمبول لٌُدرس عن طرٌك لجنة المبول وفً حالة توافر الشروط والمتطلبات ٌت إصدار لبول له باالستمرار فً الدراسة
الناارٌة أو اللٌلٌة بإحدى ى مدارس التعلٌ العا حسب التعلٌمات واألنظمة .
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لنماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

على مولع اإلدارة اإللكترونً

9/2/1
دراسة حالة ؼٌاب
اس الخدمة ( العملٌة )
دراسة حالة ؼٌاب طالب عن الدراسة
وصؾ الخدمة
تعبئة استمارة دراسة حالة ؼٌاب طالب عن الدراسة وٌرفع بخطاب رسمً من المدرسة إلدارة االختبارات والمبول.
شروط و متطلبات
الحصول على الخدمة
رفع االستمارة إلى إدارة االختبارات والمبول لٌُدرس عن طرٌك لجنة المبول ،وفً حالة اكتمال االستمارة وإجرااات المدرسة ٌت إصدار لرار حرمان للطالب عن
إجرااات الحصول على
الدراسة فً العا الدراسً الحالً
الخدمة
النماذج الخاصة
على مولع اإلدارة اإللكترونً
بالحصول على الخدمة
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11/2/1
اس الخدمة ( العملٌة )
وصؾ الخدمة

طلب االنتساب الجزئً
طلب االنتساب الجزئً فً بعض مواد الرسوب فً السنة الدراسٌة التالٌة مباشرة
أو اللٌلٌة ورفعاما لإلدارة

شروط و متطلبات
الحصول على الخدمة

إجرااات الحصول على
الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

 -1تعبئة االستمارة من المدرسة الناارٌة
رسمٌا مظرفة.
 -7فً حالة نجاح الطالب المنتسب جزئٌا ٌستمر منتسبا ً كلٌا فً الصؾ التالً
وفً حالة رسوبه ٌستمر فً صفه منتسبا ً كلٌا ً وطالب المدارس اللٌلٌة فً
 -2صورة من البطالة الشخصٌة للطالب .
حالة عد نجاحه ٌمكنه االنتساب الكلً فً المدارس التً تسمح أنظمتاا
 -3استمرار الطالب بالدراسة الناارٌة أو اللٌلٌة حتى صدور المرار
باالنتساب.
ٌ -4حك للطالب االنتساب جزئٌا فً مواد الرسوب فً السنة التالٌة
 -8االنتساب الجزئً فً المدارس الحكومٌة فمط
مباشرة فمط أما طالب المدارس اللٌلٌة فٌشترط تكرار رسوبه.
 -9ال ٌطبك االنتساب الجزئً فً المرحلة الثانوٌة ( النظا الفصلً ) أو
 -5أن ٌكون سن الطالب متجاوزاً للسن المسموح به نظاما ً للمرحلة.
الممررات .
ٌ -6رفك صورة من نتٌجة الدور الثانً موضحا ً باا اس الطالب وكذلن
( إشعار الرسوب ) للطالب بتولٌع مدٌر المدرسة والخت الرسمً  -11تنتاً فترة التحوٌل بنااٌة األسبوع الثانً من بداٌة العا الدراسً.
الجدٌد.
تمدٌ الطلب إلى إدارة االختبارات والمبول لٌُدرس عن طرٌك لجنة المبول وفً حالة توافر الشروط والمتطلبات السابمة ٌت لبول أنتساب الطالب جزئٌا فً مواد
الرسوب بإحدى ى مدارس التعلٌ العا حسب التعلٌمات واألنظمة .

على مولع اإلدارة اإللكترونً
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11/2/1
اس الخدمة ( العملٌة )
وصؾ الخدمة
شروط و متطلبات
الحصول على الخدمة
إجرااات الحصول على
الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

12/2/1
اس الخدمة ( العملٌة )
وصؾ الخدمة

طلب تحوٌل طالب من الدراسة الناارٌة أو اللٌلٌة إلى الدراسة عن طرٌك االنتساب
تحوٌل طالب من الدراسة الناارٌة أو اللٌلٌة إلى الدراسة عن طرٌك االنتساب
 -1تعبئة استمارة تحوٌل طالب من الدراسة الناارٌة أو اللٌلٌة إلى الدراسة عن  -4استمرار الطالب بالدراسة الناارٌة أو اللٌلٌة حتى صدور المرار .
طرٌك االنتساب ورفعاما بخطاب رسمً من المدرسة الناارٌة أو اللٌلٌة
 -5تنتاً فترة التحوٌل لبل شار من موعد اختبارات الفصل الدراسً األول .
إلدارة االختبارات والمبول .
 -2إفادة من جاة العمل مصدلة أن وجد ( للمرتبط بعمل نااري ) .
 -3صورة من البطالة الشخصٌة للطالب .
تمدٌ الطلب إلى إدارة االختبارات والمبول لٌُدرس عن طرٌك لجنة المبول وفً حالة توافر الشروط والمتطلبات السابمة ٌت إصدار تحوٌل له بإحدى مدارس التعلٌ
العا حسب التعلٌمات واألنظمة

على مولع اإلدارة اإللكترونً

تحوٌل طالب من الدراسة اللٌلٌة أو محو األمٌة أو عن طرٌك االنتساب إلى الدراسة الناارٌة
طلب تحوٌل طالب من الدراسة اللٌلٌة أو محو األمٌه أو عن طرٌك االنتساب إلى الدراسة الناارٌة
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-1

شروط و متطلبات
الحصول على الخدمة
إجرااات الحصول على
الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

 -1آخر شاادة حصل علٌاا الطالب.
 -2تعبئة نموذج تحوٌل طالب من الدراسة اللٌلٌة أو محو األمٌة أو الدراسة
-2
عن طرٌك االنتساب إلى الدراسة الناارٌة ،ورفعه بخطاب رسمً إلدارة
االختبارات والمبول.
-3
 -3صورة اإلثبات الشخصً للطالب.
-4
 -4آخر موعد للتحوٌل األسبوع الثانً من بداٌة الدراسة.
تمدٌ الطلب إلى إدارة االختبارات والمبول لٌُدرس عن طرٌك لجنة المبول وفً حالة توافر الشروط والمتطلبات السابمة ٌت إصدار تحوٌل له ولبول له بإحدى مدارس
التعلٌ العا حسب التعلٌمات واألنظمة

على مولع اإلدارة اإللكترونً

13/2/1
اس الخدمة ( العملٌة )
وصؾ الخدمة

تحوٌل طالب من الدراسة الناارٌة إلى الدراسة اللٌلٌة أو مراكز تعلٌ الكبار
طلب تحوٌل طالب من الدراسة الناارٌة إلى الدراسة اللٌلٌة أو مراكز تعلٌ الكبار
-1

شروط و متطلبات
الحصول على الخدمة
إجرااات الحصول على

أن ٌكون الطالب ناجحا ً فً آخر اختبار اجري له فً مدرسته التً كؤن ٌدرس
باا.
أال ٌكون منمطعا عن الدراسة سنة دراسٌة أو اكثر.
أن ٌكون سنه مناسبا للمرحلة التً ٌرؼب التحوٌل لاا.
وجود شاؼر بالمدرسة.

-2
-3
تمدٌ

تعبئة استمارة تحوٌل طالب من الدراسة الناارٌة إلى الدراسة اللٌلٌة أو
مراكز تعلٌ الكبار وٌرفع بخطاب رسمً من المدرسة إلدارة االختبارات
والمبول .
إفادة من جاة العمل مصدلة أن وجد ( للمرتبط بعمل نااري ) .
صورة من البطالة الشخصٌة للطالب .
الطلب إلى إدارة االختبارات والمبول لٌُدرس عن طرٌك لجنة المبول وفً حالة توافر الشروط والمتطلبات السابمة ٌت إصدار تحوٌل له بإحدى مدارس التعلٌ

 -4استمرار الطالب بالدراسة الناارٌة حتى صدور المرار .
 -5موافمة ولً األمر على الدراسة اللٌلٌة إذا كان الطالب ال ٌعمل
 -6تنتاً فترة التحوٌل لبٌل اختبارات الفصل الدراسً األول بؤسبوعٌن للمدارس
اللٌلٌة أما مراكز تعلٌ الكبار فحتى نااٌة الفصل الدراسً األول.
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الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

العا حسب التعلٌمات واألنظمة .

على مولع اإلدارة اإللكترونً

14/2/1
اس الخدمة ( العملٌة )
وصؾ الخدمة
شروط و متطلبات
الحصول على الخدمة
إجرااات الحصول على
الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

طلب تحوٌل طالب من مدارس التحفٌظ والمعاهد العلمٌة إلى التعلٌ العا ( الصفٌن الثانً والثالث الثانوي )
تحوٌل طالب من مدارس التحفٌظ والمعاهد العلمٌة إلى التعلٌ العا ( الصفٌن الثانً والثالث الثانوي )
-1
-2
-3
تمدٌ
العا

تعبئة استمارة تحوٌل طالب من مدارس التحفٌظ والمعاهد العلمٌة إلى التعلٌ العا ( الصفٌن الثانً والثالث الثانوي ) ورفعه بخطاب رسمً من المدرسة إلدارة
االختبارات والمبول
آخر شاادة حصل علٌاا الطالب  +شاادة حسن سٌرة وسلون .
تنتاً فترة التحوٌل ناائٌا بعد نااٌة األسبوع الثانً من بداٌة العا الدراسً
الطلب إلى إدارة االختبارات والمبول لٌُدرس عن طرٌك لجنة المبول وفً حالة توافر الشروط والمتطلبات السابمة ٌت إصدار تحوٌل له بإحدى مدارس التعلٌ
اإلدارة  /لس الشرعً حسب التعلٌمات واألنظمة.

على مولع اإلدارة اإللكترونً
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15/2/1
اس الخدمة ( العملٌة )
وصؾ الخدمة
شروط و متطلبات
الحصول على الخدمة
إجرااات الحصول على
الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

طلب تحوٌل طالب بٌن ألسا التعلٌ الثانوي
تحوٌل طالب بٌن ألسا التعلٌ الثانوي
 -3تنتاً فترة التحوٌل بنااٌة األسبوع األول من بداٌة الدراسة باستثناا طالب
 -1تعبئة استمارة تحوٌل طالب بٌن ألسا التعلٌ الثانوي وٌرفع بخطاب رسمً
االنتساب
من المدرسة إلدارة االختبارات والمبول.
للطالب الحك فً العودة إلى لسمه السابك فً موعد ال ٌتجاوز األسبوع الثانً من
 -2فً حالة اجتٌاز الطالب لالختبار فؤن توجٌاه ٌت وفك توافر المماعد بؤي
التحاله باإلدارة  /لس الجدٌد وعلٌه أن ٌتمد بطلب إلى مدٌر المدرسة فً حالة
مدرسة وهو ؼٌر ملز .
رؼبته فً العدول عن طلب التحوٌل االنتساب .
تمدٌ الطلب إلى إدارة االختبارات والمبول لٌُدرس عن طرٌك لجنة المبول وفً حالة توافر الشروط والمتطلبات السابمة ٌت إصدار تحوٌل له بإحدى مدارس التعلٌ
العا حسب التعلٌمات واألنظمة .

على مولع اإلدارة اإللكترونً
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 3/1إدارة التربٌة الخصة
1/3/1
اس الخدمة ( العملٌة )

لبول الطالب ذوي االحتٌاجات الخاصة

وصؾ الخدمة

لبول الطالب المكفوفٌن ( العوق البصري) فً مدارس التعلٌ العا

شروط و متطلبات
الحصول على الخدمة
إجرااات الحصول على
الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

 -1أن ٌكون لدى الطفل كؾ بصر بموجب تمرٌر طبً.
 -2أن ٌكون لد ت تشخٌص الطفل من لبل فرٌك مختص.
 -3أال تمل درجة ذكائه عن  65درجة بممٌاس وكسلر أو  73درجة بممٌاس
بٌنٌه.
 -1بلوغ سن السادسة.
 -2صورة التطعٌمات.
 -3صورة بطالة العائلة.
 -4شاادة المٌالد .

-4
-5

أن ٌكون الطالب لد ت فحصه لدى األخصائً النفسً.
أال ٌوجد لدى الطفل عوق رئٌس آخر .

-5
-6
-7

طلب من ولً األمر ٌرؼب فً تسجٌل ابنه.
صورة شخصٌة للطالب /ـة.
تحوٌل للوحدة الصحٌة.

على مولع اإلدارة اإللكترونً

2/3/1
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اس الخدمة ( العملٌة
اس )
الخدمة
وصؾ الخدمة
وصؾ الخدمة
شروط و متطلبات
الحصول على الخدمة

إجرااات الحصول على
الخدمة

النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

لبول الطالب ذوي االحتٌاجات الخاصة
لبول الطالب ذوي االحتٌاجات الخاصة
لبول طالب (ضعاؾ السمع) فً برامج التربٌة الخاصة بمدارس التعلٌ العا
لبول طالب (التوحد) فً برامج التربٌة الخاصة بمدارس التعلٌ العا

أن تكون درجة فمد السمع بٌن  35إلى  69دٌسبل.
أال تمل درجة ذكائه عن  75درجة بممٌاس وكسلر أو  73درجة بممٌاس بٌنٌه.
أال ٌوجد لدى الطفل عوق رئٌس آخر.
أن ٌكون لد ت تشخٌص الطفل من لبل فرٌك مختص.
أن ٌكون الطالب لد ت فحصه لدى األخصائً النفسً.
بلوغ سن السادسة
صورة التطعٌمات
صورة بطالة العائلة
شاادة المٌالد
طلب من ولً األمر ٌرؼب فً تسجٌل ابنه
صورة شخصٌة للطالب/ـة.
تحوٌل للوحدة الصحٌة .

على مولع اإلدارة اإللكترونً

3/3/1
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شروط و متطلبات
الحصول على الخدمة

إجرااات الحصول
على الخدمة

-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

النماذج الخاصة
بالحصول على
الخدمة

أال ٌمل عمر الطفل عن  6سنوات وال ٌزٌد عن  15سنة.
موافمة اللجنة الخاصة بمبول األطفال التوحدٌٌن التً ٌرأساا مدٌر المدرسة.
أال ٌوجد لدى الطفل عوق رئٌس آخر .
موافمة لجنة المبول بمبول وتصنٌؾ األطفال.
أن ٌكون الطالب لد ت فحصه لدى األخصائً النفسً.
بلوغ سن السادسة.
صورة التطعٌمات.
صورة بطالة العائلة.
شاادة المٌالد .
طلب من ولً األمر ٌرؼب فً تسجٌل ابنه.
صورة شخصٌة للطالب/ـة.
تحوٌل للوحدة الصحٌة .

على مولع اإلدارة اإللكترونً

4/3/1
اس الخدمة ( العملٌة )
وصؾ الخدمة
شروط و متطلبات
الحصول على الخدمة

لبول الطالب ذوي االحتٌاجات الخاصة
لبول طالب (التربٌة الفكرٌة) فً برامج التربٌة الخاصة بمدارس التعلٌ العا
-1
-2
-3
-4
-5
-6

أال تزٌد درجة ذكاا المابل للتعل على  75وال تمل عن .55
أال تزٌد درجة ذكاا المابل للتدرٌب على  54وال تمل عن .41
أال ٌوجد لدى الطفل عوق رئٌس آخر .
أن ٌكون لد ت تشخٌص الطفل من لبل فرٌك مختص.
أن ٌكون الطالب لد ت فحصه لدى األخصائً النفسً.
موافمة لجنة المبول بمبول وتصنٌؾ الطالب.
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إجرااات الحصول على
الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

بلوغ سن السادسة.
صورة التطعٌمات.
صورة بطالة العائلة.
شاادة المٌالد .
طلب من ولً األمر ٌرؼب فً تسجٌل ابنه.
صورة شخصٌة للطالب/ـة.
تحوٌل للوحدة الصحٌة .

على مولع اإلدارة اإللكترونً

 4/1رٌاض األطفال
1/4/1
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 1/2خدمات الطالب
1/1/2
اس الخدمة ( العملٌة
)
وصؾ الخدمة

لبول األطفال فً الروضات الحكومٌة
آلٌة وإجرااات لبول األطفال فً الروضات
-1

شروط و متطلبات
الحصول على الخدمة

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-1
-2

إجرااات الحصول على
الخدمة

-3

ٌكون المبول لجمٌع األطفال ( بنٌن  1بنات) من أبناا الموظفات وؼٌر
الموظفات فً جمٌع المطاعات الحكومٌة والخاصة
األولوٌة لمن ٌسجل أوال.
ال ٌمبل بالروضة من أكمل سن السادسة.
ال ٌمبل بالروضة من ٌمل عمره عن ثالث سنوات.
ٌت المبول أللرب روضة لسكن الطفل أو ألرب ممر لعمل األ .
فً حالة زٌادة عدد المتمدمٌن توضع لائمة باالنتظار وتعطى األولوٌة لمن
تجاوز سن الخامسة ول ٌلتحك بالروضة.
تعد نشرة تعرٌفٌة بالمواعٌد والشروط وتوزع على أولٌاا االمور لبل بدا
التسجٌل بولت كاؾ.
تحضر والدة الطفل/ـة إلى الروضة فً الولت المحدد للتسجٌل والذي ت اإلعالن عنه فً لوحة اإلعالن خارج مبنى الروضة.
تعبئة نموذج طلب التسجٌل من لبل والد/ـة الطفل/ـة مع احضار األوراق الثبوتٌة الرسمٌة للطفل وهً ( شاادة المٌالد  +بطالة العائلة  +إثبات السكن )
لمطابمتاا مع النسخ المسلمة لإلدارة.
عند لبول الطفل تتسل األ االستمارات التالٌة:
أ .متطلبات التسجٌل.
ب .طلب إجراا الكشؾ الطبً.
ج .البطالة العامة  ،والبطالة الخاصة  ،والبطالة الصحٌة.
 -8تمدٌ ملؾ عند طلب االلتحاق بالروضة ٌشمل االتً :
أ .تعبئة طلب التحاق الممد من إدارة الروضة.
ب .إرفاق صورة من شاادة المٌالد وبطالة العائلة أو اإللامة.
ج .شاادة تطعٌ .
د .شاادة طبٌة تضمن خلو الطفل من األمر اض السارٌة.
ه .شاادة تبٌن عمل األ من جاة عملاا إن كؤنت موظفة.
و .صورة شمسٌة للطفل.
 -9فً حال انتااا المماعد ٌت تسجٌل الطالب على لائمة االنتظار وال ٌعد ذلن
لبوال ناائٌا.

النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة
اس الخدمة ( العملٌة )
وصؾ الخدمة
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

على مولع اإلدارة اإللكترونً

تعوٌض الطالب أو الطالبات الذٌن ٌصابون أو ٌتوفون فً أثناا الدراسة أو التدرٌب
صرؾ مبلػ مالً للطالب والطالبات الذٌن ٌصابون أو ٌتوفون فً أثناا الدراسة أو التدرٌب نتٌجة سبب مادي
.1
.2

أن ٌكون الدارس سعودي الجنسٌة .
حدوث اإلصابة أو الوفاة داخل المدرسة فً أثناا الدوا الرسمً.
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.3

إجرااات الحصول على
الخدمة

النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

حاالت الوفاة أو العجز التً تحدث نتٌجة سبب مادي ولع خالل الدراسة أو التدرٌب وبسبباما.

أوالً :بالنسبة للطالب المتوفٌن:
 .1صورة بطالة الاوٌة الوطنٌة للطالب المتوفى أو صورة من سجل
األسرة لوالده إذا ل ٌكن لدٌه بطالة هوٌة مستملة.
 .2صورة من شاادة وفاة الطالب.
 .3صورة من سجل األسرة لوالد المتوفى.
 .4صورة من حصر الورثة للطالب المتوفى.
 .5وكاالت شرعٌة من جمٌع الورثة للوكٌل الشرعً.
 .6صورة الاوٌة الوطنٌة للوكٌل الشرعً.
 .7تمرٌر طبً من المستشفى الذي باشر الحالة ولتاا .
 .8مشاد من المدرسة ٌفٌد بولوع الحادث وأن الطالب منتظ بنفس
السنة التً ولع فٌاا الحادث.
 .9أصل محضر الجاة األمنٌة التً باشرت الحادث مولع من معدي
التمرٌر ومصادق علٌه من مدٌر الجاة بالمنطمة.

ثانٌا :بالنسبة للطالب المصابٌن:
 .1أصل تمرٌر الدفاع المدنً أو الجاة األمنٌة التً باشرت الحادث مولع
من معدي التمرٌر ومصادق علٌه من مدٌر الجاة بالمنطمة .موضحا
به مكان وولت ولوع الحادث.
 .2صورة بطالة الاوٌة الوطنٌة للطالب المصاب أو صورة من سجل
األسرة لوالده إذا ل ٌكن لدٌه بطالة هوٌة مستمله.
 .3صورة من تمرٌر المستشفى الذي بمعالجة المصاب فً حٌنه.
 .4أصل تمرٌر الطب الشرعً للمصاب موضحا به نسبة العجز .
 .5مشاد من المدرسة ٌفٌد بولوع الحادث وأن الطالب منتظ بنفس
السنة التً ولع فٌاا الحادث .

على مولع اإلدارة اإللكترونً

2/1/2
اس الخدمة ( العملٌة )
وصؾ الخدمة

مكافآت الدارسٌن بتعلٌ الكبار
صرؾ مبلػ مالً مرة واحدة ( ممطوع )للدارس /ـة بعد التخرج ممداره ( )511لاير للموظؾ الحكومً و ( )1111لاير لؽٌر الموظفٌن

شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة
إجرااات الحصول على
الخدمة

 .1أن ٌكون الدارس سعودي الجنسٌة .
 .2إتما الشاادة االبتدائٌة بتعلٌ الكبار ( نظا ثالث سنوات ) أو برنامج مجتمع بال أمٌة.
 .3ال تصرؾ المكافؤة إال مرة واحدة للدارس.
 -1كتابة بٌان بؤسماا الدارسٌن بتعلٌ الكبار مع اآلٌبان ألرلا حساباتا البنكٌة.
 -2تمسٌ الدارسٌن إلى موظؾ حكومً أو ؼٌره بعد إتما شاادة المرحلة االبتدائٌة .
 -3اعتماد البٌان من المدرسة وإرساله إلدارة  /لس خدمات الطالب مرفما به صورة من الاوٌة الوطنٌة وشاادة المرحلة االبتدائٌة مع االحتفاظ بنسخة بالمدرسة.

النماذج الخاصة

على مولع اإلدارة اإللكترونً
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بالحصول على الخدمة

3/1/2
اس الخدمة ( العملٌة )
وصؾ الخدمة
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

إجرااات الحصول على
الخدمة

النماذج الخاصة

إعانة أبناا المعلمٌن والمعلمات المتوفٌن
صرؾ مبلػ مالً شارٌا ً ألبناا المعلمٌن والمعلمات المتوفٌن
.1
.2
.3
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

أن ٌكون األبناا منتظمٌن بالدراسة وتسمط عنا بعد تخرجا من المرحلة الثانوٌة .
تصرؾ اإلعانة ألربعة ابناا بنٌن وبنات فإذا زاد العدد تصرؾ لا جمٌعا نصٌب اربعة ابناا.
أن ٌكون األب أو األ ( المعل أو المعلمة ) ممن مارس التدرٌس أكثر من عشر سنوات.
تمدٌ طلب من الوكٌل الشرعً ألبناا المعلمٌن والمعلمات المتوفٌن .
شاادة انتظا من المدرسة لكل طالب وطالبة من األبناا موضحا فٌاا الحالة الدراسٌة.
صورة شاادة وفاة المعل أو المعلمة.
صورة لرار طً المٌد ( بٌان الخدمة ).
صوة السجل المدنً للمعل المتوفى أو المعلمة المتوفاة.
صورة الوكالة الشرعٌة للوكٌل
صورة صن حصر الورثة
إحضار ما ٌثبت أن زوج المعلمة المتوفاة ؼٌر معل ( للمعلمة المتوفاة فمط ).
صورة من شاادة المٌالد ابناا المعلمة المتوفاة مكتوبا ً فٌاا اس ها ( للمعلمة المتوفاة فمط).

على مولع اإلدارة اإللكترونً
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بالحصول على الخدمة

4/1/2
اس الخدمة ( العملٌة )
وصؾ الخدمة
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة
إجرااات الحصول على
الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

إعانة أبناا المعلمٌن والموظفٌن الموفدٌن للخارج
صرؾ مبلػ مالً متفاوت حسب المراحل للطالب والطالبات الدارسٌن بالخارج
.1
.2
.3
.1
.2
.3
.4
.5

أن ٌكون ولً أمر الطالب أو الطالبة تابعا ً لوزارة التعلٌ .
وجود الطالب أو الطالبة فً نفس البلد الموفد الٌاا ولً أمره.
اإلعانة لمراحل التعلٌ العا .
صورة من شاادة المٌالد الطالب أو الطالبة
شاادة مواصلة الدراسة محدداً فٌاا المرحلة الدراسٌة بحٌث ال تمل عن االبتدائٌة ومصدلة من الملحك الثمافً أو السفارة السعودٌة فً نفس الدولة .
ترجمة الشاادة باللؽة العربٌة من الملحك الثمافً أو السفارة فً نفس البلد إذا كؤنت بؽٌر اللؽة العربٌة .
شاادة تفٌد أن ولً امر الطالب مازال موفدا للعمل بالخارج وعلى راس عمله موضحا فٌاا تارٌخ إصدار الشاادة ومصدلة من الجاة التً ٌعمل فٌاا بالخارج.
الرفع باألوراق المطلوبة إلدارة /لس خدمات الطالب .

على مولع اإلدارة اإللكترونً
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5/1/2
اس الخدمة ( العملٌة )
وصؾ الخدمة

شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

إعانة بدل االؼتراب
صرؾ مبلػ مالً شارٌا ً للطالب والطالبات المؽتربٌن للمرحلتٌن المتوسطة والثانوٌة
-1أن ٌكون الطالب أو الطالبة سعودي الجنسٌة أو أل سعودٌة .
 -2عد وجود مدرسة متوسطة أو ثانوٌة فً المرٌة التً ٌسكناا الطالب أو الطالبة .
-3أن تبعد ألرب مدرسة فٌاا متوسطة أو ثانوٌة مسافة ال تمل عن  51كٌلو مترا مسفلتا ً أو  35كٌلو مترا صحراوٌا أو ممادا أو  15كٌلو مترا اذا كؤن الطرٌك وعرا ( الطرٌك
الجبلً أو الرملً).
-4حساب المسافة الفعلٌة من الرب طرٌك بٌن المدرسة وسكن اسرة الطالب ولٌس مجر التمدٌر ،وال تمبل مشاهد شٌوخ المبائل أو االمارة
-5اذا كؤن الطرٌك ٌجمع بٌن الوعورة والساولة فٌإخذ بالمسافة االكثر واذا تساوت المسافة فٌإخذ با لمسافة الوعرة.
-6الٌحك للطالب – الطالبة الجمع بٌن النمل المدرسً وإعانة بدل االؼتراب .


المدرسة
 -1تشكٌل لجنة ببداٌة العا برئاسة مدٌر – مدٌرة المدرسة وعضوٌة مجموعة من المعلمٌن.
 -2حساب المسافة وفك محضر عن طرٌك المٌاس الفعلً من لبل اللجنة .
 -3تحدد هذه اللجنة اسماا الطالب المستحمٌن لإلعانة وٌعبؤ نموذج إعانة بدل اؼتراب لكل طالب مستحك وتولع من أعضاا اللجنة .
 -4اعتماد النماذج من مكتب التعلٌ التابع له المدرسة
 -5صورة من بطالة الطالب أو الطالبة أو بطالة العائلة .
 -6صورة من آخر مإهل حصل علٌه الطالب -الطالبة
 -7إرفاق أرلا اآلٌبان للحسابات البنكٌة لولً األمر للطالب /ـة المستحك لإلعانة
 -8الرفع بعدد اٌا الؽٌاب لكل طالب مستفٌد من الخدمة إلى لس خدمات الطالب .
 -9تعبئة نموذج اٌماؾ المكافؤة أو اإلعانة للطالب أو الطالبة المنمطع عن الدراسة وارساله إلى لس خدمات الطالب .
1 -11اشعار أولٌاا أمور الطالب – الطالبات الذٌن ل ٌستلموا مكافآت لمراجعة لس خدمات الطالب .
 -11فً حال تكلٌؾ مدٌر أو مدٌرة المدرسة لتسلٌ المكافآت أو اإلعانات لطالب – طالبات المدرسة ٌرسل المسٌر بعد اكتمال تولٌع الطالب باالستال للشإون المالٌة لإلدارة
مع االحتفاظ بالصورة .
ٌتبع



ولً األمر  :عند عد استال أبنائه المكافؤة أو اإلعانة
 -1ابالغ المدرسة ولس خدمات الطالب لتحدٌد المشكلة وحلاا .
 -2تعبئة نموذج بدل االؼتراب معتمد من المدرسة ومكتب التعلٌ التابعة له.
 -3تعبئة نموذج مسٌر إفرادي معتمد من المدرسة مع صورة من بطالة العائلة.
 -4مراجعة إدارة  /لس خدمات الطالب ( مكافآت الطالب).

إجرااات الحصول على
الخدمة

النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

على مولع اإلدارة اإللكترونً
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6/1/2
إعانة المرى النائٌة
صرؾ مبلػ مالً شارٌا ً لطالب وطالبات المرى النائٌة لجمٌع مراحل التعلٌ

اس الخدمة ( العملٌة )
وصؾ الخدمة
شروط ومتطلبات
-1أن ٌكون الطالب أو الطالبة سعودي الجنسٌة أو أل سعودٌة .
الحصول على الخدمة  -2أن ٌكون الطالب/ـة ٌدرس منتظما ً فً إحدى مدارس المرى النائٌة المستحمة لإلعانة.


إجرااات الحصول على
الخدمة

المدرسة :
 -1سحب اسماا طالب وطالبات المدرسة من نظا نور إلى برنامج المكافآت واإلعانات.
 -2طباعة االسماا ومراجعتاا وتدلٌماا وتعبئة كافة البٌانات والنماذج الالزمة .
 -3اعتماد المٌد من المدرسة وإرساله إلدارة  /لس خدمات الطالب .
 -4تعبئة نموذج اخالا طرؾ الطالب المنتمل من المدرسة إلى مدرسة أخرى فً نفس المرحلة أو لتخرجه من المدرسة وارساله إلى لس خدمات الطالب.

61



النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

 -5تعبئة نموذج اٌماؾ المكافؤة أو اإلعانة للطالب أو الطالبة المنمطع عن الدراسة وإرساله إلى إدارة  /لس خدمات الطالب .
 -6اشعار أولٌاا امور الطالب والطالبات اللذٌن ل ٌستلموا مكافآتا لمراجعة إدارة  /لس خدمات الطالب.
 -7فً حال تكلٌؾ مدٌر أو مدٌرة المدرسة بتسلٌ المكافآت أو اإلعانات ٌ ،رسل المسٌر بعد اكتمال تولٌع الطالب باالستال إلى الشإون المالٌة باإلدارة مع االحتفاظ بصورة
ولً األمر  :عند عد استال أبنائه المكافؤة أو اإلعانة
 -1إبالغ المدرسة وإدارة  /لس خدمات الطالب بتحدٌد المشكلة وحلاا.
 -2تعبئة نموذج مسٌر إفرادي معتمد من المدرسة مع صورة بطالة العائلة .
 -3مراجعة إدارة  /لس خدمات الطالب ( مكافآت الطالب).

على مولع اإلدارة اإللكترونً

7/1/2
اس الخدمة ( العملٌة )
وصؾ الخدمة
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

صرؾ مكافآت لطالب مدارس تحفٌظ المران الكرٌ
صرؾ مبلػ مالً شاري للطالب والطالبات المنتظمٌن بمدارس تحفٌظ المرآن
انتظا الطالب أو الطالبة فً مدارس تحفٌظ المرآن الكرٌ .

إجرااات الحصول على
الخدمة

-1أن ٌكون الطالب أو الطالبة ملتحما بمدارس تحفٌظ المرآن الكرٌ
-2ترفع جمٌع اسماا الطالب والطالبات المستحمٌن للمكافؤة إلدارة  /لس خدمات الطالب .
-3صورة لرار اداري بصرؾ المكافآت .
-4تولٌع البٌان وختمه عن طرٌك المدرسة.

النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

على مولع اإلدارة اإللكترونً
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8/1/2
اس الخدمة ( العملٌة )
وصؾ الخدمة
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة
إجرااات الحصول على
الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

مكافآت طالب وطالبات برامج التربٌة الخاصة
صرؾ مبلػ مالً شارٌا ً للطالب والطالبات المنتظمٌن فً التربٌة الخاصة
-1أن ٌكون الطالب/ـة من ذوي االحتٌاجات الخاصة( إعالة فكرٌة ـ سمعٌة ـ بصرٌة ـ توحد ).
 -2أن ٌكون سعودي الجنسٌة أو من أ سعودٌة.
 .1أن ٌكون الطالب /ـة منتظما فً أحد برامج التربٌة الخاصة.
 .2ترفع جمٌع أسماا الطالب والطالبات المستحمٌن بالمركز أو المعاد أو فصول الدمج إلدارة  /لس خدمات الطالب .
 .3صورة لرار إداري بصرؾ المكافؤة.

على مولع اإلدارة اإللكترونً
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 1/3الشإون المالٌة
1/1/3
اس الخدمة ( العملٌة )
وصؾ الخدمة
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

إجرااات الحصول على
الخدمة

استئجار مبنى
استئجار مبانً محدثة أو بدٌلة ( تعلٌمٌة وإدارٌة)
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4
.5

صورة من اإلعالن
استدعاا ممد من صاحب الطلب وٌوضح فٌه أجرة المبنى.
صورة من صن األرض.
صورة من مخطط المولع
معاٌنة المبانً المستكملة للضوابط.
إعداد محضر اعتدال أجرة.
إعداد محضر اختٌار أفضل مبنى.
عمد اتفالٌة مبدئٌة.
تعمٌد مالن المبنى.

النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

 .1حضور صاحب الطلب أو من ٌنوب بوكالة شرعٌة.
 .2صورة من رخصة البناا.
 .3صورة من بطالة األحوال الشخصٌة.
 .6استال المبنى من المالن بعد التؤكد من تنفٌذه للشروط الواردة فً
محضر االتفالٌة المبدئٌة.
 .7تولٌع العمد السنوي.
 .8رفع كامل المعاملة للوزارة ألنااا إجرااات صرؾ األجرة.

على مولع اإلدارة اإللكترونً

2/1/3
اس الخدمة ( العملٌة )
وصؾ الخدمة
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

تجدٌد العمود
تجدٌد عمود وصرؾ أجور المبانً المستؤجرة
 .1تمرٌر مكتب هندسً معتمد ٌفٌد بحالة المبنى .
 .2شاادة من الدفاع المدنً.

 .6صورة من الصن.
 .7صورة من بطالة األحوال.
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إجرااات الحصول على
الخدمة

.3
.4
.5
.1
.2
.3
.4

مشاد مدٌونٌة من صندوق التنمٌة العماري.
مشاد مدٌونٌة من صندوق التنمٌة الزراعً.
خضور صاحب الطلب أو من ٌنوب عنه بوكالة شرعٌة.
تولٌع العمد من المدٌر العا .
إعداد أمر صرؾ.
 .عمل أمر إعطاا
التولٌع على أمر الصرؾ من األلسا المعنٌة

النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

 .8إلرار بؤنه لٌس من منسوبً الوزارة.
 .9تولٌع العمد مع المالن.
.5
.6
.7
.8

رفع المعاملة للوزارة.
إرساله إلى الصندوق.
وصول الشٌن لإلدارة.
تسلٌ الشٌن بعد التؤكد من هوٌة المستفٌد.

على مولع اإلدارة اإللكترونً

 2/3المشترٌات

1/2/3
اس الخدمة ( العملٌة )
وصؾ الخدمة

شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

المنالصات للمإسسات
منافسة عامة – تؤمٌن مباشر ( دعوات)
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

السجل التجاري .
الؽرفة التجارٌة.
الزكاة.
التؤمٌنات االجتماعٌة
مكتب العمل ( السعودة)
خطاب من الشركة أو المإسسة
جمٌع المسوؼات ال تمل صالحٌتاا عن ثالثة أشار
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إجرااات الحصول على
الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

 -8نموذج طلب تحوٌل مستحمات مماول إلى حسابه البنكً عبر نظا ( سرٌع )
 .1اإلعالن فً حالة المنافسة العامة.
 .2الدعوات فً حالة الشراا المباشر .
على مولع اإلدارة اإللكترونً

2/2/3
اس الخدمة ( العملٌة )
وصؾ الخدمة
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة
إجرااات الحصول على
الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

مستحمات الشركات والمإسسات
صرؾ مستحمات الشركات والمإسسات
-1حضور صاحب المإسسة أو من ٌنوب عنه بوكالة شرعٌة أو تفوٌض من صاحب المإسسة موثك من الؽرفة التجارٌة .
 -2إحضار سند استال .
-3إحضار الخت الخاص بالمإسسة.
 -4كتابة سند استال والتولٌع علٌه ووضع الخت على أمر المطالبة
-1خطاب من اإلدارة  /لس المختص لكل عملٌة بموافمة تسلٌ الشٌن للمإسسة .
-2تسلٌ الشٌن لصاحب الشؤن .
على مولع اإلدارة اإللكترونً
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3/2/3
اس الخدمة ( العملٌة )
وصؾ الخدمة
.1
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

.2
.3
.4

إجرااات الحصول على
الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

طرح منافسة
الحصول على كراسة الشروط والمواصفات للمنافسات
حضور صاحب المإسسة أو من ٌنوب عنه بوكالة شرعٌة أو تفوٌض من صاحب المإسسة مإثك من الؽرفة التجارٌة على أن ٌكون
سعودي .
تعبئة نموذج تسجٌل بٌانات المإسسة أو التحدٌث عن طرٌك برنامج فارس.
طلب شراا نسخة من كراسة الشروط والمواصفات مولع من صاحب المإسسة مع إرفاق المستندات التالٌة سجل  +ؼرفة تجارٌة +
زكاة ودخل  +السعودة  +التؤمٌنات.
إحضار ما ٌثبت بدفع لٌمة الكراسة وذلن بسند لبض من أمٌن الصندوق باإلدارة.

على مولع اإلدارة اإللكترونً
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4/2/3
اس الخدمة ( العملٌة )
وصؾ الخدمة
شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة
إجرااات الحصول على
الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

االستحمالات
صرؾ شٌكات فردٌة ومإسسات إلى أصحاباا
 .1تطابك السجل المدنً واالس .
 .2صورة من البطالة للوكٌل.
 .3شاادة الوفاة.
 .4إٌجاد وكالة فً حٌن الوفاة.
 .1وصول الحوالة من الوزارة بالمبلػ.
 .2تحوٌل المبلػ للبنن إذا كؤن الشٌن وزارٌاً.
 .3استدعاا صاحب االستحماق.
 .4إٌداعه فً حسابه مباشرة.

 .1حصر الورثة.
 .2إثبات الوالٌة للماصرٌن.
 .3إٌصال استال من الشركات والمإسسات.
 .4تفوٌض فً حالة عد حضور صاحب االستحماق للمإسسة
 .5تسجٌل الشٌكات الواردة فً السجل الخاص بالشٌكات.
 .6تسدٌد أمر الصرؾ ورفع األصل.
 .7تصدٌماا من الموظؾ المختص.
 .8تصوٌر المعاملة كاملة واالحتفاظ بنسخة مناا.

على مولع اإلدارة اإللكترونً

 1/4البحوث
1/1/4
اس الخدمة ( العملٌة )
وصؾ الخدمة

تساٌل مامة باحث
مخاطبة المدارس ومكاتب التعلٌ واإلدارات واأللسا بالتعاون مع الباحث
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شروط ومتطلبات
الحصول على الخدمة

إجرااات الحصول على
الخدمة
النماذج الخاصة
بالحصول على الخدمة

 -1إحضار خطاب من الجامعة .
 -2تعبئة استمارة الباحث.
 -3فً حالة كون الدارس من خارج المملكة إحضار خطاب الموافمة على
التطبٌك من الوزارة أو الملحمٌة .
 -4إرفاق أداة البحث (  / )CDإلكترونً .
 -5تحدٌد الجاات المراد التطبٌك باا .تسلٌ نسخة من البحث إلدارة  /لس
التخطٌط والتطوٌر.
-1شرح الخطاب من المدٌر العا .
-2تحوٌل الخطاب من مدٌر التخطٌط والتطوٌر للموظؾ المختص .
-3إصدار خطاب تساٌل مامة الباحث.

 -6أن ٌكون ولت التطبٌك مناسب بحٌث ال ٌتعارض مع اختبارات ٌإدٌاا
الطالب أو لبلاا بؤسبوعٌن إلى ثالثة اسابٌع.
 -7التعاد بالحفاظ على سرٌة المعلومات وأال تستخد إال ألؼراض البحث
 -8أال تتعارض مع أهداؾ وسٌاسة التعلٌ فً المملكة .
 -9اال تتعارض مع الشرٌعة اإلسالمٌة .
 -11موافمة ولً أمر الطالب إذا كان المستادؾ ه االطفال.

على مولع اإلدارة اإللكترونً
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